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Наказ Міністерства фінансів України 28.01.2002 N 57 
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 04.12.2015 № 1118)

Затверджений у сумі: Шістсот вісімдесят три тисячі двісті шістдесят сім гри. 00 коп. (683267 грн.
00 коп.)

(сума словами і цифрами)

Начальник У П Р ^ Й ^ Т ^ е д ^ И  ВМР

и.Вознесенськ Миколаївської області
(найменування міста, району, області)

Вид бюджету: міський
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код та назва відомчої класифікації 
видатків та кредитування бюджету

код та назва програмної класифікації 
видатків та кредитування державного 
бюджету
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* *

06 Орган з питань освіти і науки (УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ВОЗНЕСЕНСЬКОІ МІСЬКОЇ РАДИ)

(код та назва програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевих бюджетів (код та назва 
Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової ;
класифікації видатків та кредитування для 
бюджетів місцевого самоврядування, які не
застосовують програмно-цільового методу)* 0611010 Надання дошкільної освіти

( ф н . )

Найменування Код

Усього на рік
РазомЗагальний фонд Спеціальний фонд

1 2 3 4 5

НАДХОДЖЕННЯ - усього X 587415,00 95852,00 683267,00
Надходження коштів із загального фонду бюджету X 587415,00 X 587415,00

Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у 
тому числі:

X X 95852,00 95852,00

- Надходження від плати за послуги, що надаються 
бюджетними установами згідно із закон о^ авствр м .

25010000 X 95852,00 95852,00

(розписати за підгрупами)

Плата за послуги, що надаються бюджетними установами 
згідно 3 їх основною діяльністю

25010100 X 95852,00 95852,00

- інші надходження, у тому числі: X 0,00 0,00

- інші доходи (розписати за кодами класифікації доходів 
бюджету)

X

-фінансування (розписати за кодами класифікації 
фінансування бюджету та типом боргового зобов'язання)

X 0,00 0,00

- повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами 
програмної класифікації видатків та кредитування 
бюджету, класифікації кредитування бюджету)

X

X ** * *

ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього X 587415,00 95852,00 683267,00

Поточні видатки 2000 587415,00 95852,00 683267,00

Оплата праці 2110 320944,00 0,00 320944,00

Заробітна плата 2111 320944,00 0,00 320944,00

Грошове забезпечення військовослужбовців 2112 0,00 0,00 0,00

Нарахування на оплату праці 2120 70609,00 0,00 70609,00

Використання товарів і послуг 2200 195862,00 95852,00 291714,00

Предмети, матеріали, обладнання та, інвентар 2210 0,00 0,00 0,00

Медикаменти та перев'язувальні матеріали " 2220 0,00 0,00 0,00

Продукти харчування 2230 32859,00 95852,00 128711,00

Оплата послуг (крім комунальних) 2240 1071,00 0,00 1071,00

Видатки на відрядження 2250 0,00 0,00 0,00

Видатки та заходи спеціального призначення 2260 0,00 0,00 0,00

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 161932,00 0,00 161932,00

Оплата теплопостачання 2271 0,00 0,00 0,00


