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З а тв е р д ж е н и й  у сум і 5  2 1 4  3 8 4 , 0 0  грн.
п’ять мільйонів двісті чотирнадцять тисяч триста вісімдесят чотири гривні 00 коп 

С сума словами і цифрами)

Начальник управління освіти департаменту гуманітарної 
політики Дніпровської міської ради

КОШ ТОРИС  
на 2018 рік.

Комунальний заклад освіти "Фінансово-економічний ліцей
( код за ЄДРПОУ та наименования бюджетної установі

м. Дніпро, Амур-Нижньодніпровський район

Вид бюджету
( найменування міста, району області)

місцевий,

код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування
бюджету

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 
видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової 
класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого 
самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)*

Орган освіти і науки (Міністерство освіти і науки 
Автономної Республіки Крим, управління освіти і 

06 науки обласної (Київської, Севастопольської 
міської) державної адміністрації, відділ освіти 
районної державної адміністрації),

Надання загальн о ї серед н ь о ї освіти  
загальноосвітн ім и навчальним и  
закладам и(в  т.ч. ш колою -дитячим  
садком ,інтернатом  при  
ш колі),спеціал ізованим и  
шко л ам и .л іцеям и .гім назіям и,колегіум ам и)

0611020

\ грн. \
Найменування Код Усього  на рік

РАЗОМзагальний
ф онд

спец іальний
ф онд

1 2 3 4 5
НАДХОДЖЕННЯ - усього X 5 214 384,00 0,00 5 214 384,00

Надходження коштів із загального фонду бюджету X 5 214 384,00 5 214 384,00

Надходження коштів із спецільного фонду бюджету, у тому числі: X 0,00 0,00
надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно

із законодавством 25010000 X 0,00 0,00

у г ч,- за підгрупами: плата за послуги 25010100 X 0,00

оренда 25010300 X 0,00

інші джерепа власних надходжень бюджетних установ 25020000 X 0,00

(розписат* за підгрупами) X 0,00
інші надходження, у тому числі: X 0,00

інші доході ! іозписати за кодами класифікації' доходів бюджету) X 0,00

фінансування (розписати за кодами класифікації' фінансування за типом 
боргового юбовязання) X 0,00

поверненню уредитів до бюджету
(розписані я кодами програмної класифікації' видатків та кредитування, 
класифікації кредитування бюджету)

X
** **

ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ -усього X 5 214 384,00 0,00 5 214 384,00

Поточні видатки 2000 5 214 384,00 0,00 5 214 384,00

Оплата праці 2110 3 722 254,00 0,00 3 722 254,00

Заробітна їлата 2111 3 722 254,00 3 722 254,00
Грошове забезпечення військовослужбовців 2112
Нарахування на оплату праці 2120 818 890,00 818 890,00
Використання товарів і послуг 2200 673 240,00 0,00 673 240,00
Предметч, матеріали,обладнання та інвентар 2210 0,00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали 2220 0,00
Продукти харчування 2230 86 769,00 86 769,00
Оплата по:луг (крім комунальних) 2240 0,00



Найменування Код Усього  на рік
РАЗОМзагальний

ф онд
спец іальний

ф онд
1 2 3 4 5

Видатки ч а  відрядження 2250 0,00
Видаткит і заходи спеціального призначення 2260 0,00
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 586 471,00 0,00 586 471,00
Оплата теплопостачання 2271 0,00
Оплата водопостачання і водовідвідення 2272 6 288,00 6 288,00
Оплата е пектроенергії 2273 140 026,00 140 026,00
Оплата поиродного газу 2274 440 157,00 440 157,00
Оплата інших енергоносіїв 2275 0,00
Оплата енергосервісу 2276 0,00
Досліджеччя і розробки, окремі заходи по реалізації державних
(регіональних) програм 2280 0,00 0,00 0,00
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації 
державні-у (регіональних) програм 2281

0,00
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не 
віднесені до заходів розвитку 2282 0,00

О бслуговування боргових зобов'язань 2400 0,00 0,00 0,00
Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань 2410 0,00
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань 2420
Поточні 'рансферти 2600 0,00 0,00 0,00
Субсидії -а поточні трансферти підприємствам (установам,
організаціям) 2610

0,00
Поточні тоансферти органам державного управління інших рівнів 2620 0,00
Поточні тоансферти урядам іноземних держав та міжнародним
організаиіям

2630
0,00

Соціально забезпечення 2700 0,00 0,00 0.00
Виплати пенсій і допомоги 2710 0,00
Стипенді 2720 0,00
інші виплати населенню 2730 0,00
інші поточні видатки 2800 0,00

Капітальні видатки 3000 0,00 0,00 0,00
Придбання основного капіталу 3100 0,00 0,00 0,00
Придбанню обладнання і предметів довгострокового користування 3110 0,00
Капітальне будівництво (придбання) • 3120 0,00 0,00 0,00
Капітальне будівництво (придбання) житла 3121 0,00
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів 3122 0,00
Капітальні- й ремонт 3130 0,00 0,00 0,00
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131 0,00
Капітальні/й ремонт інших об’єктів 3132 0,00
Реконструкція та реставрація 3140 0,00 0,00 0,00
Реконстр.кція житлового фонду (приміщень) 3141 0,00
Реконстр /кція та реставрація інших об'єктів 3142 0,00
Реставоація пам'яток культури, історії та архітектури 3143
С т в о р е н н я  державних запасів і резервів 3150
Г ір и д б а н . - я  землі та нематеріальних активів 3160
Капітальні трансферти 3200 0,00 0,00 0,00
К а п іт а л ь н і трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220
Капітальї і трансферти урядам іноземних держав та міжнародним
організаціям

3230

Капітальні трансферти населенню 3240
Надання внутрішніх кредитів 4110 0,00 0,00 0,00

Надання кредитів органам державного управління інших рівнів 4111

Н а д а н н я  кредитів підприємствам, установам, організаціям 4112
Н а д а н н я  ін ш и х  внутрішніх кредитів 4113
Надання зовнішніх кредитів 4210
Нерозподілені видатки 9000

Керівник л

М П '

Началы

(число,

т ^V
відд ілу ЦБ Д П Г  Д М Р навчальних заклад ів  АНД району

I X QC o. • ; О IС і  • у А  1 i t r *
; л

Д.А. Новохатна
(ініціали і призвище)

Н.В. Пукас_______
(п ідпис) (ініціали і призвище)

мт
'*  Сума проставляється за кодом відповідно до класифікації кредитування бюджетута не враховується у рядку "Надходження - усього"

*** Заповнюється розпорядниками нижчого рівня, крім головнихрозпорядників та національних вищих навчальних закладів, яким безпосередньо 
встановлені призначення у державному бюджеті


