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зАl вЕрджЕl-tо
},Iаrсаз MiHicTepcTBa фiнансiв Украiни
23 :;-:;:,; 2002 року Nч 57
(1, релакttii: наказу MiHicTepcTBa {liHaHciB УкраТнл
04.12,20l5N! Il18)

Заl,верлжений у ayмi: Два ]\,liльiiони сто тридцяr,ь шiсть*[иýд.l_
z{rjBrlгCOT девяносто гDивень (2 lЗб 990.00 гпн.l

п

начальrтик вiддi ОСВrГИ. lvlQЛO.lll Та
( поФда)

irriапис)

6 лютого 20l 7
(,rпсло, мiсяць, рiп)

Itошторис
на 2017 piK

02147782 Вiддiл освiти, молодi та спорту Липоводолинськоi РДА Яснопiльщанський НВК

а/

{сума слоgамл i ц!Iфремlr)

в

(код за СДРПОУ та найменуванш бюлrканоi устшови)

. LцJДg9ва До{lrк J"цповодолинський рай9н Сумý.ька облаqrь
(uайменуванш MicTa, району", областi)

кОД 1'а наЗВа ВiдомчOi класи()iкаttiТ tзидаткiв та кредrjтування бюджету l0 0рган* з пи,гllнь освiги i науки, i\lоJlодi lil ctlo01,\,

код та назва програмнот кJlасифiкацiт видат,кiв та креди.гування державного бюджету
(КОД Та НаЗВа ПРОГрамнОi класиt}}iкацii видатl<iв та кредитування tпtiсцевих бюджетiв (кол та назва Типовоi проrрамнrli класиrJiiкаliiТ
видаткiв та креди,r]-вання ý,liсllевих бюджеr,iв / Тимчасовоi класи(liкаuii видаткiв та кредитуванrtя дllя бкrдrкет.iв пriсцевого

нrlвчальн1,1п,,и закл4дами (B,r,. ч. tt,ttto.1toю - i,lитячим садком, itlTepHaToM лри школi), спеttiмiзованими школами, лiцеями, гiмt-tазiями,
ttолег,iчшrамt.t )

Нпtl.uенувоння код

Усього на DiK

рАзом
Загальний фонд

спецiмьнигл

фовл
l 2 3 4 5

НАДХОД;{{ЕНН}I - усього х 2 l l0 l90.0c 26 800_00 2 l зб 990.00
Надходхtенпя коштiв iз загалыlоl,о tРонду бюджеrу х 2 1 l0 190,0( ? 1 l0 190.00
Fiадходжеttня коштiв iз спецiа;tы,tого 4lоrrду бrоджету, у тому чrrслi: х 26 800.00 26 800.0t}

250 l 0000 х 26 800,00 26 в00,0с

Г[пата за послl.1и, u{о надаю],ься бtоджетнимлt установами згИно з iх
основною дiяльtлii.тrg

2501 0l 00
26 800,00

lHuti dacepett а вл асtпьуЪ0!оDэюе l ь бюd,лrепм цх ],i iл ц!ов 25020000 х
i !)озпнсатIl з:r tt tдt,руtiап,t1,1)

iHtui ttttdхоdэсацня, ,у moцl.y L!lrc,|i
{

iHuti ooxodtt (рсlзmсапtч зо KodaMtt кlсtсutll!кацii dохоОiв бюdэюеmу)

|'liнсtttсувсtння (розt,tuсапtLt за l;Ltd{l-\lll к.пасuфiкацii'r|it,tанс.л,ванttst
i ю Оэлс е mу зс! пl u п o.vl б о рэо в cl l t l з о ба в' яз tt н н я 1

х

м асuф i кацit ваdа mк iв tп а кlэ t: o t u,ttyB a н н я б ю d лсе rпу, Ku о с uф i Kat l i t'
кре )Iil]ц,в а н н я бюd;ltе mу )

ВИДА]'КИ ТА НДjIАННЯ КРЕДИТIВ - ycbGl.o 2 l l0 190,00 26 в00.00 2 ]з699000
Пtlточн i BmLa,l Klt 2000 2 l10 ]90,00 26 800,0а 7 13б 990.00
Оплата прашi 2| l0 1 373 390,00 1 з73 з9O.а0
Заробimна плсtпtа 2] ] 1 ] з73 390,00 t з73 з9O а{}

l-potuoBe забез пе ч е ння в iй ськовс с;;: :;i, Э о Btl iB 1I

l{архl,вання на оплату працi 2|20 302 l90,00 з02 190,0{)
Використirtlня Tr.lBapiB i посл1 г 2200 .t33 9J0,00 26 в00,00 !t60 7]0.0а
l1редмgги,j'.{атерiалУ,обладнання'litllr*е]rтор. 

-* . 
a 22l0 _]2 520 0() з2 520.00

Медикаменти та перев'язyвальt ri Mli геlэiа,;tи 2,22{J

Продуtсги хllрччванl jr| 22з0 48 ,l00,0{) Jб 300,0| 75 2аO,а0
)плата послуl, (KpiM комунальtrлt;.l) ,2240

5 збO,а0 5 з60.{)0
lЗидат ttи на вiдрядяtеt-tлtя 225a 3 } 70,00 J 1 /() (j|}

l']идатки та заходи спецiального прt,l:]наilен ня 2260
Jfl ла гаl li0\iчнаrьних tloсл,,г Til crlep t ot toc i iB :]2 7() з]з )9а,00 "3.1.j 

'?I),(li)()плата теrUlопOстачан t{я 227 l

оttлапtа воdопосtп.l ча Hl lя пlа во о ов l (rBL, dе н Hrl 2272 2 з()0.а0 ? 300.00



Оппапа iHuiax е н ере оно с iiB

i розробки, oKpelti захолtr по trlсl.rliзацii цер;liавниц (регitlнальнпх)

хiфlсенl!я i разробклl, clKpe.lti эсtхоОч розвlrillку 11o peLt.liзBlIii oeP)k,clBuux

захоOu по реапiзах|ii dep.)caqqux (ре?iональнuх) про?рам, не BiOHeceHi 0о

х зобов'язаttь

зовнiшнiх борr oBttr ;uбов'язllнь

('},бсилii'та rtrt,l'очпi tpaHcФep.rii iit,tirpHt,1.1c,ttlrl (yct,li,lt,,eaM, оцr31jl,gЦ
] l0T(),1Hi TpilHcdlL'pTH 0рrана\t .!(,l),кjlвfiбt о уlll).16лill,iя lttшllr pi*trib

Поточнi трансферт}| урядat.ll iнtlзеtчtвих дерлtав га мiжвародним орrапlзацlям

влtплата пенсiй i цопопIогrr

li{lIl п()1 оч}ll Htl laT](lt

ii,rпir-it,lbtti ll.tll, Kll

ГIрид0.1ння uс}]()l]!Iого ltaпil ljti
l iрилбан rtя обла.ц}lаl] i{я i предмсr,i в lовгOстрокового корисlував ця

Кппi l альнс бl,riвницгвu (ltрlrлбаtrня)

Kaltiгa,rbHe булrвницгво ( rtрпitiап trя ) rtttr,l ла

Капiтальне будiвництво (прплб;rrlhя) illших об'скl,iв

liаrriтальппii репlонт r(1.1тловог0 ()oIj j,lv (прилqirцеrrь)

Капiталыrи ii nelrtltlT iншлtх oб'c:lt,t,ttl

Реконструкчiя,га реставрацiя

Реконсr,пчклiя x{иlljlt)Bo]"o фон,rr,i'ппtlпliurень) |

fa DеставDitцlя lнlt;их об'сктtв

Iя l,1ilNl'я,гок tо,льтчоil. ir:Tooii ,t;r

СтвоDеннl деDrкавиих за,lасIв l l]t]зjl}Blli

шбання землi та вематепiалыrих aкl^llBlB

КilпLt,liльtti illairct]lepгu пiдпlrrrt rt,,lпац (1л:TBrtitBaM" орt,liлtiзацlяrr)

л' оьгаll:t l ilel);li!lL]}loг() i,llDaBjIltlilr1 l}]trlllxii:rlltlttjlbHl ,nf,tlcФe01,1'obгalI:in ilel);li!lL]}loг() i,llDaBjIltlilr1 l}]trlllx 0tпlllB

iiartirа;lbHi тpitttcthcpTll }l]ядаill iHo,1eMrt1,1x лер)кав та пli;Kt.lapo.ttH1,1M оргаlttзацiям

Iiэпiта;rьнi,гоапсфеmlt ilассленil|о
шнlх кDели 1,1D

Надання кDедитiв органаNr деDжаlJll0го !гlDавjlit{ня iltших piBgiB

500,00

1-1аданвя !l€]Mc,гlJatrt ilHoBa1\,{. нlзацlяi\I

LIпдlrrч iнluих.gп_\"I.iriш}riх ýцс.,,l]lц_
Цздg,.lg_:"цЦgц!ý!:д!l iB - _.-_"--_

tодiлоl{i l]идатки

,

"_;
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