
ЗАТВЕРДД(ЕНО

tЪказ Мiнigгерстм фiнансiв Украiни

28.01.2002 }l} 57

(у редакцii наказу Мiнiстерсгва фнансiв Украiни
04.|2.20|5 ffр 1ll8

Затверджений у cyMi
Чсугирнадцять мiльйонiв шigгсот шigгдесят п'ять тисяч двigгi
вiсirrцесят грк 00 коп. I4665280.00 грн.

Нача,ъник уттравлirrня освiти
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Ужюрод Закартrатська
(найменуванrrя MicTs, району, обlвgгi)

Вщ бюджgrу Мiсцевий

код та назва вЬомчоi rотасифiкацi вrддаткiв та цредrг}ъмЕs бюджету
06 Управ;riпнr з пштлць ocBir,п i

(*9д lqлryчд "p9lpayH9j 
клqсифiкачii вилаткЬ та_кредиг}ъання мiсцевrж бюркстiв (код та назва TrлoBoi програмноi

кJIасиQшащI B[цaTKlB та кредrг}ъання мlсцевих оюджетlв^
{lбll02lIlллаlluц загепьпli g9р9цшьýосвiтп закlrа;цамп загапьцоiсередпьоiосвiтп ý,mму чпс-.rri з дошrкiльпвмп пiдроздi;rамrr (вiдl1iJl€ппя}tцr

)групамп))

код та Еазва црограмноi класифiкацii BrцaTKiB та кредкгуваннrI державного бюдrrсvгу

(rрн)

Найменування Код
Усього на piK рАзом

загальний фонд спеuiальний фонд
l 2 3 4 5

НАДХОДЖЕНЕЯ - усього х l з986280.00 679000.00 14665280,00

Надходrкення коштiв iз загального фондч бюджgгч х l3986280.00 х 13986280.00

Надходження коштiв iз спецiшrьного фонду бюджсгу, у
тому числi:

х 679000.00 679000.00

Надходженrrя вiд плати за посJцiти, що надt}к}ться
бюджgгнлrми установами згiдно iз законодавством

250l0000 х 679000.00 679000 00

(розписати за пiдгрупами)
ГIлата за послуги, що над€lються бюджgгними

устаfiовами згiдно з ix основною дЬльнiсгю
250l0100 х 599000.00 599000.00

Г[пата за оренд/ MaliHa бюджgгних уgганов, що
здiйснюЕгься вiдповiдно ло Закоку Украiни "Про
оренду державного та комунч}льного майна"

250 l0300 х 80000.00 80000.00

Iншi джерела власних надходжень бюджетних установ 25020000 х
(розписати за пiдгрупами)
iHmi надходження. у тому числi: х
iпшi доходи (розписати за кодами класифiкацii доходiв
бюджетч}

х

фiнансування фозписатrr за кода$rи шrасифкачii
фiнансування бюджету за типом боргового
зобов'язапня)

х

поверненяя кредlтгiв до бюджgгу (розписати за кодами
програмноi кrrасифiкацii видаткiв та кредитування
бюджgгу, класифiкацii кредитування бюджgгу)

х
х *i. *)t

ВИМТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТIВ _ усього х 13986280.00 679000,00 l4б65280.00
ПОТОЧНIВИДАТКИ 2000 1з986280.00 679000,00 14665280.00



1

l 2 з 4

Оллата працl i нармуваяшt на заробiтнч платч z 00 930l280.00 з050tю.00 9бь280 0о\
\Оплrга працi 2 l0 7624000.00 250000 t]K} 7874000 {х}

3аробiтна плата ) 1l 7624000.00 250000.00 7874000,00
грошове забезпечепня вiйськовос,rмкбовцiв 2 l2
Судцiвська винаrородs 2 lз
Нарахування на опла,tт працi 2 2о l677280.00 55000.00 l732280.00
Викорлruгалня ToBapiB i послуr :200 4668{юO.rN) з4$00.{х) 50l7000,{X}
Предмсги. Maтeoiajlи. обладнання та iнвентап 22l0 286000 00 45000.00 зз1000"00
медикаменти та перев'язлъальнi матерiали 2220 2l000.00 20000.00 4l000.00
Продукги харчуваи}rя 22зl) l07000.00 t07000.00
Оплата лосrrуг (KpiM комуншrьннх) 224{) 246000.00 5-{000.00 30l000.00
видаткrr на вiдрядженнr 225\\

видаткtt та зllходлt спецiального пр}IзначеннrI 226а
Ошlата кOмун:шьitих послуг та енергоносiiв 2270 4008000 00 229000.00 42з7000.00
оплата теплOfl оýтачаtlня 227l
0цлата водопостачанпя та водовiдведення 22?2 226000.00 50000,00 27бOOt}.fi}

0плата елеrrроенерdi z273 755000.00 43000,0{) 798000.00
Оrшата прцродt{ого газy 2271 299l000.00 t l8шю 00 3!09000.00
Оплата iнrцих енергоносiiв та iнlдих комунальнлý(
посJIуг

2275 з6000.00 l8000.00 54000.00

.Щослiлженкя i рзробки, офе*i заходл{ по реалiзаuii
державнIrх (регiональних} проrрам

22&0

Дослi,щкення i рзробки" окрей заJ(оди розвитку по
реалiзацii державн}tх (регiональних) пDогDам

2281

OKpMi зil(оди по реалiзаuii дФх{авннr( (регiональних)
{IDогтам. не вiднесенi до заходiв Iюзвцткч

2282

обслчговування боDrовлtх зобов'язань 2400

Qý9дуговування вrrуцрiurнLх борговнх зобов'я:инь 24l0
Офцдцрвування зовнiшнiх боргових зобов'язань 242о

поточнi трансфертлt 2600

Субсялii та лоточнi трансферти пiдприiмствам
{yсгановам, органiзацiям)

2бl0

Поточнi трtнсфери орга}rам держsвнOго управлiпня
iнmнxpiBHiB

262а

Поточнi трансферти урядам iноземпих держав та
мiжнародним органiзацiям

26з0

Соцiальне забезлечеяня 270а

Виплата пенсiй i допомоги 27lu
Стнпендii 272о

Iншi внплапr нас€ленню 213а

Iншi поточнi вкдатки 2800 l7000.00 25000.00 42000,00

КАIIIТАЛЬНi ВИJЦТКИ 30о0

прндбання осноаногrэ капiтапу зlш
Привбання обладнання i прдмегiв довrостроковOго
KoDIlcTvBaяHJl

з 1l0

капiтальне бчдiвництво (gоIлдбання) з 20

Капiтальне будiвнltцтво {прлrдбання) житла J 21

капiтальне б}иiвниrгво (придбання) iнrцлш об"iкгiв J 22

Капiтальний ремонт _1 з0
капiтмьн игt ремOнт житлового фонду (примiщень) , зI
капiтальннй ремонт iнших об"irгiв 3 32

реконgгрчкцiя та DеставDацiя J 40

Реконсгрукцiя жIIтловог0 фонду {примiщень) з 41

реконстпукцiя та реgтавоацiя iнших о6"rкгiв J 42

реставрацiя пам'яток культчDи. iсгорii та апхiтскпrои з 4з

ствоDекня державннх запасiв i резервiв 50

Придбаяrrя землi та нем&терiальнрпс аrrивiв J 60

капiтальнi mансбсоти з2оо

Капiтзльнi транферги яiлприiмствам (установам,
оргаrriзацЬм}

з2l0



к-tr**t rе*сферги органам державЕого управлiння

капiтальнi трансферти урядам iноземних держав та

наданш кредlrгiв органам державно го управлlнн,I

Надання кредитiв пiдприiмствам, установам,

,Щиркюр

Головrп-п1 фхгатпср

СергiйРОМАН

tIаталiя ШИНА

м.п.***

* 
** Сума проrгавля€ться за кодом вiдповiдно до класифiкацii кредIfryваЕня бюджсгута не врtlхо8уеться у рядку

'НАШОРI(ЕННЯ - усього".
***ЗаповнЮеться розпоРядникамИ нижчогО рiвня, KpiM головниХ розпорядникiв та нацiоrrапьних закJIадв вищоl освlти,

яким безпоС"р"о*riО "йновле"i 
призначенЕ'I у державному бюдхегi,

'-ýе


