
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 28.01.2002 N 57 

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 04.12.2015 Ns 1118)

Затверджений у сумі Сімсот дев'яносто сім тисяч триста грн (797300 грн )

(сума словами і цифрами)

Директор департаменту освіти і науки, молоді та спорту

смт Великий Березний, Ужгородського району, Закарпатської області_____________________________________
(найменування міста, району, області)

Вид бюджету місцевий.

код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету 06 Орган з питань освіти і науки,____________________________________________

код та назва програмної класифікації видатків та кредитування
державного бюджету ___________________________________________________________________________

(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування
місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації 0611092 Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти 
видатків та кредитування місцевих бюджетів та іншими закладами освіти за рахунок освітньої субвенції)____________________

( ф Н )

Найменування Код
Усього на рік

РАЗОМзагальний фонд спеціальний фонд
1 2 3 4 5

НАДХОДЖЕННЯ - усього X 797 300,00 0,00 797 300,00
Надходження коштів із загального фонду бюджету X 797 300,00 X 797 300,00

Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у тому числі: X X 0,00 0,00

Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними 
установами згідно із законодавством 25010000 X 0,00 0,00

(розписати за підгрупами)
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх 
основною діяльністю 25010100 X 0,00 0,00

Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) 
діяльності 25010200 X 0,00 0,00

Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється 
відповідно до Закону України 'Про оренду державного та 
комунального майна'

25010300 X 0,00 0,00

Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому 
порядку майна (крім нерухомого майна) 25010400 X 0,00 0,00

Інші джерела власних надходжень бюджетних установ 25020000 X 0,00 0,00

(розписати за підгрупами)
Благодійні внески, гранти та дарунки 25020100 X 0,00 0,00

Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, 
організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для 
виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для 
суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших 
об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності 
фізичних або юридичних осіб

25020200 X 0,00 0,00

Надходження, що отримують державні і комунальні заклади 
професійної (професійно-технічної), фахової передвищоїта вищої 
освіти від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних 
коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам 
законом надано відповідне право; надходження, що отримують 
державні і комунальні заклади фахової передвищої та вищої освіти, 
наукові установи та заклади культури як відсотки, нараховані на 
залишок коштів на поточних рахунках, відкритих у банках державного 
сектору для розміщення власних надходжень, отриманих як плата за 
послуги, що надаються ними згідно з основною діяльністю, благодійні 
внески та гранти

25020300 X 0,00 0,00

Інші надходження, у тому числі: X

інші доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету) X

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

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

X

X ** **

ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього X 797 300,00 0,00 797 300,00
П от очні видат ки 2000 797 300,00 0,00 797 300,00
Оплат а праці 1 нарахування на заробіт ну плат у 2100 797 300,00 0,00 797 300,00
Оплат а праці 2110 653 700,00 0,00 653 700,00


