
Затверджений у сумі: 1318820,00
Наказ Міністерства фінансів України 

грн
(сума словами і цифрами)

Начальник відділу з пит. спорту

30.01.2017р. 
(число, місяць, рі|

Кошторис на 2017
02145955 Відділ з питань освіти,молоді і спорту Заліщицької райдержадміністраці'і

(Код за ЄДРПОУ та наймен
Заліщики Тернопільської області

(найменування міста, району, облает 
Вид бюджету

код та назва відомчої класифікації 10 Орган освіти і науки (Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління
видатків та кредитування бюджету освіти і науки обласної (Київської, Севастопольської міської) державної адміністрації, відділ
код та назва програмної класифікації видатків та ________________________________________________________________
кредитування місцевих бюджетів ________________ Добрівлянська філія спец, школи ім.О.Маковея

субвенція___________________________________________________________________ (грн.)

Найменування Код
Усього на рік

РазомЗагальний фонд рпеціальний фощ
1 2 3 4 5

НАДХОДЖЕННЯ - усього X 1318820,00 1318820,00

Надходження коштів із загального фонду бюджету X X 0,00
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у X X 0,00
- Надходження від плати за послуги, що надаються 2.5Е+07 X 0,00
(розписати за підгрупами)

- Інші джерела власних надходжень бюджетних установ 2.5Е+07 X 0,00
(розписати за підгрупами)

- інші надходження, у т.ч. X
- інші доходи (розписати за кодами класифікації доходів X
- фінансування (розписати за кодами класифікації X

—“ ттавирниннм"кридитш дит;,гсщж,єту фшпицели за кидешіи 
програмної класифікації видатків та кредитування

X
X * *

ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього X 1318820,00 1318820,00

Поточні видатки 2000 1318820,00 1318820,00

Оплата праці 2110 1081000,00 1081000,00
Заробітна плата 2111 1081000,00 1081000,00
Грошове забезпечення військовослужбовців 2112 0,00
Нарахування на оплату праці 2120 237820,00 237820,00
Використання товарів і послуг 2200 0,00
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 0,00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали 2220 0,00
Продукти харчування 2230 0,00
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 0,00
Видатки на відрядження 2250 0,00
Видатки та заходи спеціального призначення 2260 0,00
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 0,00
Оплата теплопостачання 2271 0,00 0,00
Оплата водопостачання та водовідведення 2272 0,00 0,00
Оплата електроенергії 2273 0,00
Оплата природного газу 2274 0,00


