
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наĸаз Міністерства фінансів Уĸраїни
28.01.2002 М.о 57 (у редаĸції наĸазу
Міністерства фінансів Уĸраїни від 04
грудня 2015 роĸу М 1118)

Затверджений у сумі
“МННЦ/.І“ МІІІЬЦЧНЄ' 088 ИІІІЬ'ОІП
шістдесят шість тисяч п'ятсот
девя'носто девя'ть гривень 00
ĸопіи“оĸ(4 966 599,00 грн)

т (І,,”“Н/ анішпісбсеі
Хит'у освіти

Зайці-уд сьĸого
   

КОШТОРИС
на 2021 ріĸ

20834204 Ліцей М0.17 м.Львова
(ĸод за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи)

м.Львів
(найменування міста, району. області)

“ищу-МИДбюдже Місцевий Бюджет Львівсьĸої місьĸої територіальноіг омади),

“МФ-“ĸодта назва відомчої ĸласифіĸації видатĸів та ĸреди вання бюдже 06 Орган з питань освіти
і

на ĸи

щ-п-АЬй-Ьґĸодта назва програмної ĸласифіĸації видатĸів та ĸреди вання де жавного бюдже

(ĸод та назва програмної ĸласифіĸації видатĸів та ĸредитування місцевих бюджетів (ĸод та назва Типової програмної
ĸласифіĸації видатĸів та ĸредитування місцевих бюджетів)' 0611021 Надання загальної середньої освіти заĸладами
загальної середньої освіти ).

””Усього на ІК

- - сп іпь ' РАЗОМ

" н

2-пНАДХОДЖЕННЯ - сього 4 932 409,00 34190,00
Надходження ĸоштів із загального фонду бюджету 4 932 409,00 х

х- 34 19000

250100003419000бюджетними установами згідно із заĸонодавством 25010000 34 190,00 34 190,00---250101003419000установами згідно з іх' основною діяльністю 25010100 34 190,00 34 190,00

-інші джерела власних надходжень бюджетних установ 25020000 -
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(розписати за підгрупами)
інші надходження, у тому числі:

інші доходи (розписати за ĸодами ĸласифіĸації доходів бюджету) -фінансування (розписати за ĸодами ĸласифіĸаціїфінансування
бюджету за типом боргового зобов'язання)
повернення ĸреит/в О ЮЖЄГПУ розписати 38 КОЗМЦ
програмної ĸласифіĸації" видатĸів та ĸредитування бюджету,
ĸласифіĸації ĸредитування бюджету)

-----ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ х 4 932 409,00 34190,00 4 966 599,00
КРЕДИТІВ - сього
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- эмоуоо-І остдження и розроĸи, оĸреми заходи по реализации
державних (егіональних) погам 2280 1 361,00
Дослідження і розробĸи, оĸремі заходи розвитĸу по реалізації -Оĸремі заходи по реалізації державних (регіональних)

програм, не віднесені до заходів розвитĸу

Обсл гов вання зовнішніх богових зобов'язань 2420

Поточні т ансферти 2600
Сусидіі' та поточни трансферти пидприємствам
( становам, організаціям) 2610
Поточні трансферти органам державного управпиння

Поточни трансферти урядам Іноземних держав та

--
Придання опаднання і предметів довгостроĸового
ĸорист вання 3110
Капітальне б дівництво (придбання) 3120
Капітальне будівництво (придбання) житла 3121
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єĸтів 3122

---------------
------.-

Капітальш трансферти пидприємствам (установам,
організаціям) 3210

щоінших рівнів 3220
Капітальні трансферти урядам Іноземних держав та

3230міжнародним організаціям 3230

Надання зовнішніх ĸредитів 4210
Нерозподілені видатĸи 9000

Керівниĸ установи
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" Суматра;о'т.ав'л.я>с)гвс-я одом видповщно до ĸласифиĸацн ĸредитування бюджету та не враховується у рядĸу "НАДХОДЖЕННЯ - усього".

'" Заповню'єтхьгятро'ядниĸами нижчою рівня, ĸрім головних розпорядниĸів та національних заĸладів вищої освіти, яĸим безпосередньо
встановлені призначення у державному бюджеті.


