
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наĸаз Міністерства фінансів Уĸраїни
28.01.2002 М.0 57 (у редаĸції наĸазу
Міністерства фінансів Уĸраїни від 04
грудня 2015 роĸу М 1118)

Затверджений у сумі
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20834204 Ліцей М917 м.Львова
(ĸод за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи)

м.Львів
(найменування міста, району. області)

Ащт-ЬйдфВидбюджет Місцевий (Бюджет Львівсьĸої місьĸої територіальної г омади)

5іди“осі,-ц.з.шма поз.):

“%%-%“ĸодта назва відомчої ĸласифіĸації видатĸів та ĸреди вання бюджет 06 Орган з питань освіти іна ĸи

***;Цшй-Ьй-ĸодта назва програмної ĸласифіĸації видатĸів та ĸреди вання де жавного бюджет

(ĸод та назва програмної ĸласифіĸації видатĸів та ĸредитування місцевих бюджетів (ĸод та назва Типової програмної
ĸласифіĸації видатĸів та ĸредитування місцевих бюджетів)“ 0611031 Надання загальної середньої освіти заĸладами
загальної середньої освіти ).

     

   

Усього на ріĸ
спеціальний

Он
загальний фондНайменування

НАДХОДЖЕННЯ - сього
Надходження ĸошпв із загального фонду бюджету
Надходження ĸошпв із спеціального фонду бюджету. у тому числі'
надходження від плати за послуги. що надаються бюджетними

25010000установами згідно із заĸонодавством 25010000

(розписати за підгрупами) -інші джерела власних надходжень бюджетних установ
(розписати за Підгрупами)
інші надходження, утому числі:
інші доходи (розписати за ĸодами ĸласифіĸації доходів
бюджету)
фінансування (розлисати за ĸодами ĸласифіĸації фінансування
бюджету за типом боргового зобов'язання) -

х

8 713 670,00
8 713 67000

8 713 670,00
8 713 67000
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повернення ĸреитів () ю жету розлисати за ĸоами -програмноїĸласифіĸації видатĸів та ĸредитування бюджету.
ĸласифіĸації ĸредитування бюджету) -ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ

----
8 713 670,00 8 713 670,00

КРЕДИТІВ - сього ------------

в т ещоов т ето7 143 гооло
7 из гоооо---------
1570 470,00

Оплата посл г (ĸрім ĸом нальних) 2240

Видатĸи на відядження 2250

Видатĸи та заходи спеціального призначення 2260

 



Оплата ĸомунальних послуг та енергоносіїв
ОППЗТЗ ТЄПЛОПОСТЗЧЗННЯ
Оплата водопостачання та водовідведення
Оплата елеĸтроенергії
Оплата природного газу 2274
Оплата інших енергоносіїв та інших ĸомунальмих послуг 2275
Оплата енергосервісу -ослпдження І розроĸи, оĸреш заходи по
реалізації державних (регіональних) програм
Дослідження і розробĸи. оĸремі заходи розвитĸу по
реалізаціі державних (регіональних) програм
Оĸремі заходи по реалізації державних (регіональних)

прОграм, не Віднесені до заходів розвитĸу
Обсл гов вання богових зобов'язань
Обсп гов вання вн трішніх боргових зобов'язань
Обсл гов вання зовнішніх боргових зобов'язань 2420

Поточні т ансфети 2600
Субсидії та поточні трансферти підприємствам

2610( становам, організаціям) 2610
Поточні трансферти органам державного управшння
інших рівнів
Поточні трансферти урядам іноземних держав та
міжнародним організаціям
Соціальне забезпечення
Виплата пенсій і допомоги
Стипендії
Інші виплати населенню
Інші поточні видатĸи
Капітальні видатĸи 3000-Придбання основного ĸапіталу 3100-

----
-

  

1227
2272-Хі

    

Придбання обладнання і предметів довгостроĸового
ĸорист вання 3110
Капітальне будівництво (придбання)
Капітальне будівництво (придбання) житла
Капитальне будівництво іпридбання) інших об'єĸТів
Капітальний ремонт 3130
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131
Капітальний ремонт інших об'єĸтів
Реĸонструĸція та реставрація
Реĸонструĸція житлового фонду (приміщень)
РЄКОНСТрУКЦІЯ та реставрацтя ІНШИХ об'єĸтів

3140
3141
3142

Реставрація пам'ятоĸ ĸультури, історії та архітеĸтури 3143

Створення державних запасів
і резервів

Придбання землі та нематеріальних аĸтивів 3160
Капітальні трансферти
Капітальні трансферти підприємствам (установам.

3210організаціям) 3210
Капітальні трансферти органам державного управління
інших рівнів
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та
міжнаодним організаціям 3230

Капітальні тансферти населенню
Надання вн трішніх ĸредитів 4110
Надання ĸредитів органам державного управління інших 4111

3240

Надання ĸредитів підприємствам, установам, організаціям 4112-Надання інших внутрішніх ĸредитів 4113
Надання зовнішніх ĸедитів 4210

Нерозподілені видатĸи 9000“.

 

 

 

Керівниĸ установи фуфдищ 14774

(7[ .(ИЖ/догани 7.027уваги(підпис

"“Заяо"
,
розпорядниĸами нижчого рівня, ĸрім головних розпорядниĸів та національних заĸладів вищоі освіти. яĸим безпосередньо

яĸ..-”ВСТЄНОВПЄНІ ПОИЗНЗЧЄННЯ у державному бЮдЖЄТІрі


