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Вид бюджету_оfuз!!1]]i,

код та Fазва вiдомчо'i класифlкацii видаткiв та нредйтування бюджету

-одТ. "о.вd )ро-рамьо] bracj}'a-'] в/дё!- в Ia одлl|.ао"гФ

державвого бюджетV

, Jд, l-d]Ba го.,о"4,,о'"ласlф,dJ влда-_ B-. _I .д/,,"", _9

lr сriевих бюлкет в (код та вазва Типово'i проrрамноi влJс/ф]вац i

аидатк]в ia кредитувавня м сцевих бюджет]в*

(sаilriенчванвя l"1 aтa району област )

Об ДепартаNlент освlти ] науки Запор зькоiоблас|оiдержав|оl алм н стра(] i

06110З2 l]адэння загальноi середвьоi осв]ти спецiальними эакладаlJи загальяо

середньо'iосвтиллялтей,як потребчютt,норенt]iфзичногоlа/аборозумового

роззитку)

кошт в з загальвого фовдY Ьюдяету

адходнення кощт а lз спец]ального фонду бюджетч, у томч числl]

ноdхоdжеяня sld плоmu зо паслуеч, rqо воdоюrлься бюdжеmнчrич

успlавоаам0 з2idна iз зононоdоосmеом

Плата за пос,lуги, що вадаються бюджетними установаtriи згiдно з ix

основною д яльн стю

Ппата ja оренду fuLёйна бюджетних Vстансв, що здiйс.оеться

B /l]lo0 дно до Зансну Укра]ни llро ореdдY деряавноIо Ti

алходнення бюдцетних Yстанов в]д реалiзац в устансвлеllому
V ллаина {кр /и нерчхомоaо Nlаина]

d жерело власнчх HodxodHeHb бюd ме mнч х у сmа tl аэ

(розписати за пlдгрупами)

Благод йнi анеaни, гранти та дарчiни

l]Jдхсдвевня, lxo отримують бюд{еТН УСТёвОВ'. в д п дпси€мств,

сr-ан з;]]й, ф зичвих ос б та в д iвших бюджетнrlх y.TalroB дiя
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{ nyxiýIl
м.За

Yъ:рtiнн у ДеsчеЕs
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Зорабjпна плоmа 2111 15з77945,00 0,00 15з77945,0с
Гроulсве зсбезлече н в я в i й с ь кав ос л у м б а в l|i в 72 0,00 0,00 0,00
cyddiбcбHo бUноаороdо 1з 0.00 0,00 0.00
l]арохувоння но аплоmу процi 20 з з8 з ],18,00 0,00 ззЕз148,00
Вuворчсmоння moBapiB i послуz 200 0,00 00t 0,о0
Преdмеmч, моmерiолч, аблоdllоння mо jнвенmор 210 0,00 0,0{ 0,00
|Л еd u Rе м ен m ч mо п ерев'язувол ь н i ма mе р lал u 222о 0,00 0.0( 0,0с

'1роdухmч харчування 2з0 0,00 0,0( 0,00
аплаmа паслуе |HpiM Rамунальнч\) 240 0,00 0,0( 0.00
8UdomkU но бldряdження 2 250 0,0о 0,00 0,00
8udопtч mо зсrэdL1 с пецiол ь наес ilpU зпоч е н1 ]я 260 0.00 0,0( 0,00
ОплапlQ комунальнчх поuуz Iпо eHep2oHocilB 270 0,00 0,00 0,0о
а пла па пiеп лопас mочання 2271 0.00 0,00 0,00
оrrопо боdолоamоqоЕня mо боdобldбеdення 2]2 0,00 0,о0 0,00
аплJаа елекпраейереii 27з 0,0( 0,00 0,00
а пJl а mа п р U роd вое а ёозу 1]4 0,0t 0,00 0,00
aплаmа iнач\ eHep|oчacii1 mо iHщux камунольнчх г]ослу2 )l5 0,0( 0,00 0,00
аплаrпа eHepeocepBicy 276 0,0( 0,00 0,00

Цооlidмеl!ня i разробцч, оRремi зохоdч по реолiзоцil'0ержовнuх
l pezi о н ал ьн чх ) пDо2ра м 2280 0,0( 0,00 0,00

Цаслiёмевня i раэрабкч, oKpeMi зохаdч раэваmRу пс реолiзацii
1 е рн аs Hux ( ре2 |ан ол bHux) праz ром 228:l 0,0с 0,00 0,00
Оriемi зохоd! ло реолiзоцii dержабilчх (реziанольнчх) проером, не
бldlleceHl do зохоdi€ розвчmну )2а2 0,00 0,00 0,00
э бuу zовч вq н t tл боtlzовuх зобов' яэq нь ;100 0,00 0,00 0,00
а бслу еа ву во н llя в ну mpi ш Hix бар2авч х забав' язаtlь 410 0,0о 0,00 0.00
Э бслу 2ову аа н вя завнiшнiх бореавчх зобов' язо нь 420 0,00 0,00 0,00
Паmочнi mрансlЬерmu 2600 с,00 0,00 0,0a]

aубсчdii mq лоmачнi mрqнсферmч пidпрч€мсmвом (усmоновам,

2 610 0,00 0,0( 0,00
Гlaпочнi пlронсферmч арzонам depHoBHaza упровлjння iBOlux piBliB 2620 0,00 0,0с 0.00
поmачнi mронсферmц уряdом iноземнчх depMaB mа мiжнqроdнчм
орzонiзоцiям 26з0 0,00 0.0( 0,00
С а цi о л ьп е зо без печ ен н я 700 0,00 0,0( 0. о0
вцплаmо пенсiй i dопамо?ч 710 0,00 с,00 0,00
Сmчпенdil' 72а 0,00 0,00 с,00
i нш l alDп л с m 0 насел е| н ю 7з0 0,00 0.00 0,00
]нцl паmачнi вчdоmRч 800 0,00 0,00 0,00
чапjпольнi вчdоmкч з000 0,00 0,00 0,00
П pu dбо н t tя осн а Bll ozo в оп im олу з 100 0,0( 0,00 0,00

['] раd бо в ня абл аd вання / преdл4еп]/в doB еас m ракааоео нор 0 с mуван ня ]110 0,0с 0,00 0,00
Н о пiпlольil е буdi в l1 чцп во (прuO6оння ) 20 0,0( 0,00 0,00
К9лillоl]ьве буJ/6нuцmва ( п рчdбайня ) ж ч mла 21 0,0( U,00 0,00
Rоl l i m ол ыrе бу d iвнчцmва ( п рudбонвя ) iH@!x об'6кm/6 з122 0,0с 0,00 0,00
Копimольнud ремоl!п з0 0,0с 0,00 0,00
Н о t l t m ол ьн ч i рема tl m y.u mл ава2о фс Hdy | гt pu tl i Lце н ь ) з1 0.0с 0,00
ii эtl t п ол bll о ti рема rj m lнаuх об'€н m iе 0.00 0,00 0,00
Р е Bol1 с!п |)унцiл lпа ресmо вDа цiл :]0 0.00 0,00 о,00
Ре l ol l a пlру ц L|я ж ч mловаZа фа|dу (п ра Mluie н ь 41 0,00 0.00 0,00
Рексн сп1 ру R цiя lпо рес mовроцiя iB ш!х alj'€ R п l в 2 0,00 000 0,00
Ре с пt ааро цiя п ам'я rllа R кул ь mу р0 | ic ll1c р l l' mо apxl m е i п1| pU ,iз 0,00 0,00 0,о0
Сmворення dернов}luх запосiв i резервiв 50 0,00 0,0( 0,00
Г?рrdбоllня землi по немоmерiольвах оRпчвlв 60 0,00 0,0La 0,00
К о п i п ал ьн i lпро l 1 сфе р m u 200 0,00 0.0( 0,00
l 1 11 i п ал. l ] | mро нсфе р mч п ld п р0 € мс m ва м (ус m о l 1ав о м, ор.он/jоLi/ял4f 210 0,00 0,00 0,00
Кзiri/?lоr5нi mрснaферDч ораоrом dержобно.о упровлiн_.я iчu]l

з220 0,00 0,00 0.00
R с l ] i l11 ол bl 1 i а1 ро нсфер m ч у ряdом tнозелtнuх сержов rпо nrlжllopcdHuM

]2з0 с,00 0,00 0,00
ti о п j п ол ьн i lл ран сфе р m u носел ев н ю з240 0,00 0,00 0,00
11 о ао н l1 п вну m рiщн ix креOчmiв 4110 0,0( 0,00 0,00
Ноdоннл нреdчпllо ср2онqм dержавllаеа упрсвлiння tHuux pltBHlB trli11 0,0с 0,00 0, U0

liodollHя дресumlб л idпрчемспlво м, успlо н ово м, а рео нiзо цiя м 11 0,0a 0.00 0,00
а аdа 11 iя i ьшч \ вн | п1 рiш н ix к реd ч mio 0,0с 0,00 0,00
Ноdоllня зссн/lu/]it (pedOm,s 42 10 0,0( 0,00 0,01l)

Нерозлсdrленl BudonHu 9000 0,0( 0,00 0,00
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ЗДТВЕРДЖЕНО

Нша MiHimepcTBa фiнщсЬ Украiяи 28 сiчщ 2ОО2 року
Na 57 Ф реджцii вшазу Мiпi*рова фiнffiсiв Украiвй .

, вiд 2б мсmпада 2012 року No 122О)

ЛIМIТНАДОВIДКr ПРО БЮДЖЕТНI АСИГН:rВАННЯ ТА КРЦЦИТ]IВАНЕЯ IIА
2o2tPlK

освlти 1 iзькоi обласноi
(назва установи,яка вилша лiмiтну ловiлку)

Комуна:rъний закrrад "Запорiзька спецiальна загальноосвiтrш школа-iнтернат No2''
1зько1 ooлacнor

(назва установи,якiй видасться лiмiтна довiдка)
пiдстава: AiMiTHa довика l]епартаменту фiнансiв Запорiзькоi об^асноi державноi
адмiнiстрацii вiд 1 1.О 1.2О2 1 р.

06110з2 'Надання зага^ьноi середньоi освiти спецiа^ьними заклалами
загальноi середньоi освiти для дiтей, якi потребують корекцii

{код та назва програмноi масифiкацiТ видаткiв та кредштувапця державЕою бюджету / програмноi масшфiкацii видаткiв та
кредитуваяЕя мiсцевих бюджетiв (код та вазва Типовоi програмЕоТ масифiкацii видаткiв та кредиryванвя мiсцевпх бюджетiв))

видi,tено Вiсiмнадrщть мЬйонiв ciмcoT шiстдесят одна тисяча дев'яносто три грн,
у тому чисАi на:

2) У cyMi асигнувань загального фонд}, бюджету враховано витрати на
утриманнrI:

З) Помiсячнi обсягИ асигнуванЬ та наланнrI кредитiВ загального фонду бюджету
встановленi TaKi*:

4) Проекти кошторису, п^ану асигнувань (за винrIтком наланн5I кредитiв з бюджету)
зага^ьного фонду бюджету, плану налання кредитiв iз загального фоrду бюджету, паану
ВИКОРИСТaШНrl бЮджетних коштiв, помiсячного плану використаншI бюджетних коштiв,
пzrану спецiа:rьного фонду бюджету (за винятком власних надходжень бюджетвих ycT€rHoB
та вiдповiдних видаткiв), штатного розпису установи на 2о2| pik iз зведеними даними та
розраý/нками повиннi бути поданi на затвердженнJI

2О лютого 2O2l р.

олена сорочвнко

2о21

Назва видаткiв за економiчною
класифiкацiею та класифiкацiею

кредитJrваннrI

Разом загальний
фонд

Спецiадьний
фонд

вндаткв споживання - разом, з нпх: 18761о9з 18761о9з о
оплата пратI1 1,5з77945 l5з77945 0
оплата комунальних послуг та енергоносiiв 0 0 0
вндаткн розвитку о о о
поверн9вня крелнтiв до бюджету о о о
наданвя кредитiв iз бюджетч о о о
усього 18761о9з 18761о93 о

сlчень лютии березень квlтень траRень червень
1 101475 1402985 1з85550 |4з8242 162|4о4 35843 19
липень серпень вересень жовтень листопад грудень
758408 99аз12 |з7327з 1 56 1896 17о8552 |826677

самостiйно приймають рiшепш щодо потреби подаЕня таких показникiв


