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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ MiHicTepcTBa фiнансiв Украi'ни
28.01 .2002 Ns 57 (у редакцii наказу
MiHicTepcTBa фiнансiв Украiни вiд 04
грудня 2015 року N 1118

3атверджений у cyMi:

Вiсiмнаdцяmь мiльOонiв сiмсоm
п'яtпнаdцяmь

515,00

acI(),l,:l .

(код за еДРПОУ та найменування бюджетноi установи)
м.Львiв

(найменування MicTa, району, областi)
t3ид бюджету Мiсцевий (Мiський бюджет м.Львова)

код та назва вiдомчоi класифiкацiТ видаткiвтакредитуваннябюджету06Ьрганзпитаньосвiтиiнауки

кс/\ lit lrазва г]рограмноi' класифiкацii видаткiв та кредитування державного бюджету

(кол та на3ва програмно'i класифiкацiТ видаткiв та кредитування мiсцевих бюджетiв (код та назва Типовоi програмноТ
класифiкацi'l' видаткiв та кредитування мiсцевих бюджетiв / ТимчасовоТ класифiкацiТ видаткiв та кредитування для бюджетiв
мlсцевоrо самоврядування, якi не застосовують програмно-цiльового методу) - 061 1020 Надання загальноi середньоj освiти
3аГальноосвiтнiми навчальними закладами ( в т, ч. школою-дитячим садком, iHTepHaToM при школi), спецiалiзованими
Ll]колами, лiцеями, гiмназiями, колегiумами )

Найменування

Надходження коштiв iз загального
l1адходження коштlв iз спецiального фонду бюджету, у тому числi:

lrаОхоdження Bld плаmч за послуеч, що
бюdжеmнчмч усmановамч зеidно iз законоdавсmвом

(розписати за п

ittuli doxoctt (розпчсаlпч за KodaMu класuфiкацi| dохоdiв
iэiаdжсrтtу)

(розписати за пiдгрупами)
lаmа за послуеu, ulо

ювамч зеidttо з ix основною diяльнiсmю

rР t t t а, tcy tl tlHH я ( роз l l чсаm u за
б!оОжсmу за muпом бореовоео зобов'язання)

ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ
кРЕдИт|В - усього

х ,t 8 705 415,00 ,t 100,00 18 706 515,00

Поточнi видатки 2000 18 705 415,00 1 100,00 18 706 515,00
Оплlта прац! i нqр?IJвацня на заробiтну плату 21 00 16 330 з26,00 16 330 326,00

Оплаmа працi 2110 13 385 507,00 13 з85 507,00
Заробiтна плата 2111 13 385 507,00 1 3 385 507,00
Грошове забезпечення вiйськовослужбовцiв 2112

нарахчвання на оплаmv працl 21 20 2 944 819,00 2 944 819,00
Bu корuсmання moBapiB i послVе 2200 2 374 519,00 1 100,00 2 375 619,00

I Jредметr,r, матерiали, обладнання та iHBeHTap 2210 163 600,00 1 100,00 164 700,00
lМедикаменти та перев'язувальнi матерiаJlи 2220 1 000,00 1 000,00

Црр4iуlr, {!ц$ц9t!Е 2230 1 184 040,00 1 184 040,00
('){]rlil l 

,,i гlосл\/| (KOiM комуFiальних) 2240 77 996 00 77 996,00
[Jидатки на вiдрядження 2 300,00

сJrya<ftl },'riвiqrr у Фрнкiвському раЙонi
Iir, льв{tаr ЛbBirкbnrri oбдаcTi

тд взý:т0 i-iд 0БлIк

клас u ф i к а цi'i в lld аm KiB m а креd u m уван ня бюdже mу,
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