Нидв Мит тп р ст» 4— р і Укр—
28.01.2002 № 57
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 04.12.2015 № 1118)

код та назва відомчої класи ф ікац ії видатків та кредитування б ю дж ету 0 6 УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ АДМІНІСТРАЦІЇ
СЛОБІДСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ__________________________
код та назва програм ної к ласи ф ікац ії в и датків та кредитування дер ж авн о го бю дж ету_____________________________________________ ,
(код та назва п рограм ної класи ф ікац ії в и датків та к редитування
м ісцевих бю дж етів / Т и м часової к ласи ф ікац ії ви датків та
кредитування для б ю д ж етів м ісцевого сам оврядуван н я, які не
застосовую ть програм но-цільового м етоду)

.

611020 Надання загальної середньої освіти загальноосні і німи

навчальними закладам и (у тому числі ш колою -дитячи м сад ком , інтернатом при ш колі), спец іалізован и м и ш колам и, ліцеям и,
гім назіями.колегі ум ам и)

Загальноосвітня школа № 77
Усього на рік
Найменування

Код

загальний фонд

1

НАДХОДЖЕННЯ - усього
Надходження коштів із загального фонду бюджету
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у
тому числі:______________________________________
надходження від плати за послуги, що надаються
бюджетними установами, згідно із законодавством
Плата за послуги, що надаються бюджетними
установами згідно з їх основною діяльністю
Плата за оренду майна бюджетних установ
інші джерела власних надходжень бюджетних установ
Благодійні внески, гранти та дарунки
Кошти, що отримують бюджетні установи від
підприємств,організацій,фізичних осіб та від інших
бюджетних установ для виконання цільових заходів
інші надходження, у тому числі:
інші доходи (розписати за кодами класифікації доходів
бюджету)_______________________________________
фінансування (розписати за кодами класифікації
фінансування бюджету за типом боргового
зобов'язання)_______________________________
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету
до бюджету розвитку (спеціального фонду)
повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами
програмної класифікації видатків та кредитування
ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього
Поточні видатки
Оплата праці
Заробітна плата
Нарахування на оплату праці
Використання товарів і послуг
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
Продукти харчування

475 621

Оплата послуг (крім комунальних)
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
Оплата теплопостачання
Оплата водопостачання і водовідведення
Оплата електроенергії
Соціальне забезпечення
Інші виплати населень

М. I I ***
* До запровадження п р о іт> !Ц ^б |і^> ^о &
вкладання та виконання місцевих бюджетів проставляються код
имчасової класифікації
** Сума просгавлясться за кодо*ц^вці<4дГіьНі(/іоіасиі|)ікацїі кредитування бюджету та не враховується у рядку "Н/
ПАДХОДЖЕННЯ-усіюго".
*** Зановнюсться рошоряді
іоиальних вищих нанча.
я,.крім головних розпорядн

