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КОШ ТОРИС на 2017 рік

32779158 Сумський дош кільний навчальний заклад (центр розпитку дитини) №  26 "Л аскавуш ка" С ум ської м іської ради

(к о д  з а  Є Д Р П О У  т а  н ай м ен уван н я  б ю д ж ет н о ї устан о ви )
___________________________________________________м. Суми___________________________________________________

(н ай м ен у в ан н я  м іста, рай он у , об л аст і)
МіськийВид бюджету

код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету 10 У правління освіти і науки С ум ської м іської пади . 
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету________________________________________

Ч * *  у *

(код та назва тимчасової 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)* 1011010 "Дош кільна освіта").

(грн.)

Найменування К од
Усього на рік РАЗОМ

Загальний
■/■о:! і

Спеціальний
■.!'!

1 2 3 4 5

НАДХОДЖЕННЯ - усього X 6201243 650486 6851729
Н адходження коштів із загального фонду бюджету X 6201243 X 6201243
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у т.ч. X X 650486 650486
надходж ення від т а т и  за  послуги, щ о надаються бюдж етними  
уст ановами згідно із законодавст вом

25010000 X 575486 575486

т ат а  за  послуги, що надаються бюдж ет ними уст ановам и згідно з їх 
основною діяльністю

25010100 X 575486 575486

(розписати за підгрупами) X

інші дж ерела власних надходж ень бюдж ет них установ 25020000 .X
(розписати за підгрупами) X

інші надходж ення, у т. ч. X 75000 75000
інші доходи (розписати за  кодами класиф ікації доходів бюдж ету) X
фінансування (розписати за кодами класиф ікації фінансування 
бюдж ету за  типом боргового зобов'язання)

X 75000 75000

Фінансування за активними операціями 600000 X 75000 75000

Зміни обсягів бюдж етних кош тів  ^ 602000 X 75000 75000

Кошти, що передаються із загального фонду бю джету до бюджету 
розвитку (спеціального фонду)

602400 X 75000 75000

повернення кредитів до бю дж ет у (розписати за  кодами програмної 
класифікації видатків т а кредитування бюдж ету, класифікації 
кпедитувпння біпджргцм)

X ** **

ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ -усього X 6201243 650486 6851729

Поточні видатки 2000 6201243 575486 6776729
Оплата праці 2110 3726186 3726186
Заробітна плата 2111 3726186 3726186
Грошове забезпечення військовослужбовців 2112
Нарахування на оплату праці 2120 815765 815765
Використання товарів і послуг 2200 1659292 575486 2234778
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 181303 181303
М едикаменти та перев’язувальні матеріали 2220 2666 2666
Продукти харчування 2230 480024 575486 1055510
Оплата послуг ( крім комунальних) 2240 52023 52023
Видатки на відрядження 2250 730 730
Видатки та заходи спеціального призначення 2260

ЗА Т В Е Р Д Ж Е Н О

Наказ М іністерства фінансів України 28.01.2002 №  
57 (у редакції наказу М іністерства фінансів України 
від 26.11.2012 №  1220)
Затверджений у сумі шість мільйонів вісімсот  
п'ятдесят одна тисяча сімсот двадцять дев'ять 
гривень 6851729 грн.

(сума

(чи сло , м ісяць,



О плата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 941696 941696
О плата теплопостачання 2271 749710 749710
Оплата водопостачання та водовідведення 2272 37853 37853
О плата електроенергії 2273 154133 154133
О плата природного газу 2274
О плата інших енергоносіїв 2275
О плата енергосервісу 2276
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних 
(регіональних) програм

2280 850 850

Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації 
державних (регіональних) програм

2281

Окремі заходи по реалізації держ авних (регіональних) програм, не 
віднесені до заходів розвитку

2282 850 850

Обслуговування боргових зобов'язань 2400

Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань 2410
Обслуговування зовніш ніх боргових зобов'язань 2420
Поточні трансферти 2600
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, 
опгянізапіям)

2610

Поточні трансферти органам держ авного управління інших рівнів 2620

Поточні трансферти урядам іноземних держ ав та міжнародним 
організаціям

2630

Соціальне забезпечення 2700
Виплата пенсій і допомоги 2710
Стипендії 2720
Інші виплати населенню 2730
Інші поточні видатки 2800
Капітальні видатки 3000 75000 75000

Придбання основного капіталу Зі 00 75000 75000

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110

Капітальне будівництво (придбання) 3120
Капітальне будівництво (придбання) ж итла 3121
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів 3122
Капітальний ремонт 3130 75000.00 75000.00
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131
Капітальний ремонт інш их об’єктів 3132 75000.00 75000.00
Реконструкція та реставрація 3140
Реконструкція житлового фонду (приміщ ень) 3141
Реконструкція та реставрація інш их об ’єктів 3142
Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури 3143
Створення держ авних запасів і резервів 3150
Придбання землі та нематеріальних активів 3160
Капітальні трансферти 3200
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210
Капітальні трансферти органам держ авного управління інших рівнів 3220
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним 
організаціям

3230

Капітальні трансферти населенню 3240
Надання внутрішніх кредитів 4110
Надання кредитів органам держ авного управління інших рівнів ’ 41 11
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям 4112
Надання інших внутрішніх кредитів 4113
Надання зовніш ніх кредитів 4210

Нерозподілені видатки 9000

К ерівник

К ерівни к  б у х гал т ер ськ о ї сл у ж б и /

і,ово-фінансового підрозділу

1 3 .0 1 .2 0 1 7  р.

Л.Я.М атюш енко
(ініціали і прізвище) 

Ю.Г. Солонина
(пищ али і прізвище)

(число, місяць, рік)
-О !І

^  о -ц ільового  м етоду складання та  виконання м ісцевих бю дж етів  проставляю ться код та  назва ти м часово ї класиф ікац ії видатків 

 ____,-^ИХ -бюджетів.

В с ^ а ^ ^ й ^ с Й а  кодом  відповідн о  до класиф ікац ії кредитування бюджету' та  не враховується у рядку 

усього"

*** Заповню ється розп орядникам и  ниж чого  р івня, крім  головних  розп орядник ів  та  нац іональних вищ их заклад ів , яким  безпосередньо  встановлені 

призначення у держ авном у бю дж еті.


