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40506248 Відділ централізованої бухгалтерії при департаменті гуманітарної політнкн Дніпровської міської ради № 2 
(закладів освіта Новокодацького таЧечелівського районів)

(код за ЄДРІ10У та найменування бюджетної установі!)
____________________________________________________________м. Дніпра______

(найменування міста, району, області)
вкд бюджету Місцевий (міський бюджет м. Дніпра)____________________________________________________________________

код та назва відомчої класифікації видапсів та кредитування бюджету Об Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради 

код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету____________________________________________________
,__„код та назва програмної класифікації видатків та кредшуваншг місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації віщатків та

кредитування місцевих бюджетів! Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують 
програмно-цільового методу) 0611010 Надання дошкільної освіти )

Комунальний заклад освіти "Дошкільний иавчолышй заклад (ясла-садок) № 198" Дніпровської міської ради
___________________________________________________________________________________________________________________________ (гри.)

Нагіменуватш Код
Усього на рік РАЗОМ

Загальний фонд Спеціальний фони
1 2 3 4 5

НАДХОДЖЕННЯ - усього X 5 061 616,00 487 918,00 5 549 534,00
Надходження коштів із загального фонду бюджету X 5 061 616,00 X 5 061 616,00
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у т.ч. X X 487 918,00 4В7 918,00
надходж ення від  т ат и  за послуги, що надают ься бюджетними 
уст ановам и згідно із законодавством

25010000 X 487 918,00 487 918,00

Плата за послуго, що надаються бюджетними установами згідно з їх 
основною діяльністю 25010100 X 487 918,00 487 918,00

Плата за оренду майна бюджетних установ 25010300 X 0,00 0,00
Надходження бюджеіннх установ від реалізації в установленому 
порядку майна (крім нерухомого майна) 25010400 X 0,00 0,00

- інші дж ерела власних надходж ень бюдж етних установ 25020000 X 0,00 0,00
Благодійні внески, гранта та дарунки 25020100 X 0,00 0,00

ошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, 
"фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових 
заходів

25020200 X 0,00 0,00

- інші надходження, у т.ч.: X

інші доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюдж ету) X

фінансування (розписати за  кодами класифікації фінансування 
бюдж ет у за типом боргового  зобов'язання)

X

повернення кредит ів до  бюдж ет у (розписати за  кодами 
програм ної класиф ікації видатків та кредитування бюджету, 
класифікації кредитування бюджету)

X

X **

ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього X 5 061 616,00 487 918,00 5 549 534,00
Шточш видатки 2000 5 061 616,00 487 918,00 5 549 534,00

Оплата праці і нарахування па заробітну плату 2100 3 560 669,00 0,00 3 560 669,00
О плат а п рач і 2110 2 918 581,00 0,00 2 918 581,00
Заробіт на плата 2111 2 918 581,00 2 918 581.00
Грош ове утримання ешськоаослммсботЦс 2112 0,00
Н арахування на оплат у п р а ч і 2120 642 088,00 642 088,00
В икорист ання т оааріе і  послуг 2200 1 508 947,00 487 918,00 1 988 865,00
Предмета, матеріали, обладнання та інвентар 2210 0,00
Медикаменти та перев’язувальні матеріали . 2220 0,00
Продукта харчування 2230 861 174,00 487 918.00 1 349 092,00
Оплата послуг’ (крім комунальних) 2240 0.00
Віщаткн на відрядження 2250 0,00
Видатки та заходи спеціального призначення | 2260 0,00 0,00


