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код та Irазва прогрilмноТ шrасифiкацiТ видаткiв та кредшryваЕня державного бюджеry

(код та назва програмноТ шасифiкацiТ видаткiв та крлитування мiсцевих бюджетiв (код та назва ТиповоТ програмноТ ппасифiкаrriТ
видаткiв та кредитування мiсцевих бюджетiв) 06 l l 0З 5 Надання загальноТ середньоi освiти навчально-реабiлiтацiйними центрами
дпя дiтей з особливими освiтнiми потребами.зу]БЪiБiййJБiййи порyшеннями розвиТfr*Т-

Найменування Код
Усього на piK рАзом

3агальний
фонд

Спецiальний
фонд

х I 0 240 200,00 0,00 l0 240 200,00
*адходження кочrгiв iз заrального фонду бюдх<еry х 10 240 2ш,00 х l 0 240 200,00
{адходження коtдлiв iз спецiального фонду бtоджеry, у т.ч. х х 0,00 0,00
]аахоёження вВ NЁrmu за поелуёu, ula наdаюm*я бtФх<еmнuмu уuпановамч
eiiJ но iз законоdавсmвам

25uOOаа х 0,00 0,00

Плаmа за поспуеu, ща наdаюmься бюdжеmнuмч уапановамч зейно зiх
,снфlлою diяльнiсtпю

25010100 х 0,00 0,00

НаахоOхсення бюdя<еmнuх усmанав вid dаlаmкваi (еоспоdарькоi)
яльнrcmi

2501020а х 0,00 0,00

Плаmа за оренау маilна бюфкеmнuх усmанов, чlо зdiйснюеmься вiаповidно
lo 3акону Украiнч "Про оренdу dержавноео mа комyнальноао майна"

25uаэOо х 0,00 0,00

НаOхоOхення бюdхсеmнuх усmанв вid ралiзацТ в yemaчoareчoMy поряаку
мйна kрiм нерwомоzо майна)

2501040а х 0,00 0,00

ншi аlкерела ФlаснIм Ha)xad>KeHb бtоOхеmнuх усmанов 25020000 х 0,00 0,0(
Блаzааiйнi внескч, еранmч mа dapyilKu 2502иа0 х 0,00 0,00
Наdхоdlкення, що оmрuмуюmь боdжеmнi усmанвч Bid пiOпрuемвпв,

>раанiзафй, фiзччнuх осiб mа вid iншuх бtфхеmнuх усmанав dля вuконвння
piльовuх захфiв, у mому чuслi захФiв з вiачух<ення dля суспiпьнuх lюmреб
Емельнuх аiлянок mа розмiщенuх на Hux iнцtuх обёкmiв неруомоео майна,
цо перебуваюmьу прuваmнiй власнвmi фiзччнtlх fu юрс.ld.ччнuх осб

25020200 х 0,00 0,00

НаOхоOlкення, що оmрuмуоmь depKaBHi i комунальнi заклаOч профсiйнсii
професitно-mехнiчtюi}, фахова:i перавuчlоТ mа вuulа| освimч Bid розмiщення
в аепозumах muмчасфа вiльнuх бlфlкеmнuх кошmiв, оmрuманuх за нааання
lлаmнuх поulуе, якщо mакuм заклаdам заканом нааано вiiповidне право;
вdхоdlкення, що оmрuмуюmь depxmHi i комунальнi заклаач фаховоТ
epedBuupf mа вuulоf освimu, HayKoBi усmановч mа заклаdч купьmурч як
$аеоmкu, HapaxoBaHi на залuшок кошmiв на поmочнa!х рахунках, BiOKpumux у
iaHKax dерlкавнаю секmору dля рзмiщення власнuх наdхоdжень, оmрuманuх
ж плаmа за послуеu, що наOаюmься нuмч зеiана з оснфнаю diяльнiсmю,
iлаеаОiйнi внвсхu mа еранmч

25о2а300 х 0,00 0,00

ншi наахоdхсення, у m.ч. х 0,00 0,0{

ншi аохфu (розпuсаmч за каdамч класuфiкацiГ dохФiв бюФкеmу) х 0,00 0,0(

Рiнансування (розпuсаmu за коdамч класuфiкацii фнансування ФаФкеmу за
Tt t t п о м бо п р-о во z-о зс{хлв' я эп н н ql

х 0,00 0,0(

1овернення KpeaumiB dо &Фжеmу (рзпuсаmч за KoOaMu проерамноi
ласuфкацi BuOamKiB mа креdumування бtdхсвmу, класuфiкацТ креdumування
iюdхеmv)

х 0,00 0,0(

ВИ.QД1l6Ц ТА НАДАННЯ КРЕДИТlВ -trсього х I0 240 200,00 0,00 10 240 200,0(

поточнl вl,tдАжи 2000 l0 240 200,00 0,00 l0 240 200,0(

)плаmа праф i нарахування на заробimну плаmу 21tю l0 240 20о,00 0,00 10 240 200,0с

аппаmа праф 2110 8 39з 600,00 0,ш 8 393 600,0(
}аробГна плата 2111 8 393 600,00 0,00 8 393 600,0(
-рошове забезпечення вiйськовосл)дбовцiв 2112 0,00 0,00 0,0{

Эуддiвська вшнагоро,дiа 21 13 0,00 0.00 0,0(

Чарахування на оплаmу праф 2120 I 846600,00 0,00 l 846 600.0(
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Зuкорцсmання mфарiв i послуz 2200 0,0( 0,0с 0.0(

1редмети, матерiали, обладнання та iHBeHTap 221а 0,0( 0,0с 0,00

йедltкаменти та перев'язувальнi иатерiаяи 222о 0,0с 0,0{ 0,00

Iродукги харчування Rзо 0,0( 0,0с 0,00

)плата поспуг (KpiM комунальних) 224о 0,0{ 0,0с 0,00
jидатки на вцрядження 225а 0,0{ 0,00 0,00

}идатки та заходи спецiальноrо прпзначення 226о 0,0с 0,0( 0,00

)плата комунальних посJtуг та енергоносiев 227о 0,0с 0,00 0,00

Jплата теплопостачання 2271 0,0с 0,00 0,00

)ллета водопостачання та водовiдведення 2272 0,0с 0,00 0,00

)плата елекrроенерпТ 22тз 0,0с 0.00 0,00

)плата природного газу 2274 0,0с 0,00 0,00

)плата iнtлих енергоносiiв та iнших комунальних поспуг 2275 0,0{ 0,00 0,00
)плата енергосервiсу 2276 0,0( 0,00 0,00

]ослiдження i розробкп, oKpeMi заходи по реалiзацfдер)fiавних (реriональних)
lDofpaM

22ф 0,00 0,0о 0,00

lослИження i розробки, oKpeMi заходи розвитку по реалiзацlТдержавних
оегiональншх} п(юft}:lм

2281 0,00 0,00 0,00

)KpeMi заходr,r по реалiзацii держlвних (регiональних} програм, не вiднесенi до
lаходiв оозвкткч

2282 0,00 0,00 0,00

)6слуеовування бореовuх зФовhзань 2iю0 0,00 0,00 0,00
)6слуговування BHppiurHix боргових зобов'язань 241а 0,00 0,00 0"00

Жслуговракня зовнilлнiх борrових зобов'язань 242о 0,ш 0,0о 0,00
lоmочнi mрансферmч 2600 0.00 0,00 0,00
)убсидi'i та поточнi трансферти пiдприемствам (установаu, органiзацiям) 2610 0,00 0,00 0,00

Jоточнi тансферти орrанам державноrо упрамiння iнtлих piBHiB ж2а 0,00 0,00 0,00
'lоточнi трансферти урядам iноземнпх держав та мirкнародним органiзацiям 26з0 0,00 0,00 0,00
}оцiальне забезпечення 2700 0,00 0,00 0,00
}иплата пенсiй i допомоги 271о 0,00 0,00 0,00
)типендii 272о 0.00 0.m 0,00
ншi виплати населенню 2730 0,00 0,0{ 0,00
вшl поточкl в1,1датки 2800 0,00 0,00 0,0(

ипlтАrlьнi вимтки 3000 0,00 0,0с 0.0с

Iрпдбаиня основноrо капiталу 3100 0,00 0,0( 0,0с

1ридбання облад нання i предметiв довгострокового користування 31 10 0,00 0,0{ 0,0с
(ап jтальне будiвнвцтво (прпдбання) 3120 0,00 0.0{ 0,0с
(апiтальне будiвництво (придбання) хопла 3121 0,00 0,0с 0,0с
(апiтальне будiвницrво (придбання} iнших об'ектiв 3122 0,00 0,0( 0,0(
(апГальний ремонт 31 30 0,00 0,0( 0,0(
(а пlтальн ий ремонт х<ятлового фонду (примiщень) 31 31 0,00 0,0с 0,0с
(апiтальний ремонт iнtчих об'оrгiв 31 32 0,00 0,0( 0,0с
)еконсrрукцiя та ресrавраФя 3140 0,00 0,0{ 0.0(
)еконструкцiя жуrтлового фонду (примiчрнь) з141 0,00 0,0( 0,0с

lукцiя та реставрацiя iHmtrx об'екгiв 3142 0,00 0,0с 0,0с
)есrаврацiя пам'яток культурlr, iсrорia та apxiTeKryplt 3143 0,tю 0,0с 0,00

Этворення державнж запасiв i резервiв 3150 0,00 0,0с 0,00

1ридбання землi та кематерiальних активiв 3160 0,00 0,0с 0,00
(апiтальнi трансфершr з200 0,00 0,0с 0,00
(апiтальнi трансфертш пiдприемствам (усrановам, органiзацiям) 3210 0,00 0,0с 0,00
(апiтальнi траноферти органам державного управлiння iнших piBHiB 322о 0,00 0,0с 0,00
(апlтальнi трансферти урядам iноземних держав та мilкнародним органiзацiям 3230 0,00 0,0с 0,00
(апПальнi трансферти населенню з24а 0,00 0,0с 0,00

наддння вцпрiчlнiх кредитiв 41 {0 0,00 0,0{ 0,00

{адання кредитiв органам державного управлiння iнших piBHiB 41 11 0,00 0,0с 0,00

{адання кредитiв пИприсмgгвам, установам, орrанiзацiям 4112 0,00 0,00 0,00

{адання iнtлих вкугрiшнiх кредитiв 41 13 0,00 0,ш 0,00

Надання зовнilднiх кредитiв 421о 0,00 0,00 0,00

{ерозподИенi вндатки 9000 0,00 0,00 0.00

Kepi r/' Тамара СТУПА

,ff-^ФщщЬ лухбм /

(пiдлис)
пiдроздiлу ltiHa СИЧ
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код та назва програмноТ кпасифiкацiТ видаткiв та кредиryкrння державного бюджеry

(кол та назва програмноТ класифiкацiТ видаткiв та кредиryвання мiсцевих бюджетiв (код та назва ТиповоТ програмноТ класифiкаuiТ
видаткiв та кредиryвання мiсцевих бlошкrгiв) 0бl l025 Надання загальноIсередньотосвiти навчалько-реабiлiтацiйними центрами
дlя дiтей з особливими освiтнiми лотребами.зчмовленкми складними порyшенням!.t.розвиткч )

Найменування Код
Усього на piK

рАзом
загальнhй

фонд
Спецiальний

фонд

нАдходхЕн1{я _усьоrо х 3 l53 бl0,00 5 000.00 з l58 бl0,0(
{адходження коцгiв iз загального фонду бюджету х з l53 бl0,00 х 3 l5з бt0,0(
,lадходrкення кочлiв iз спецiального фонду бюджеry, у т.ч х х 5 000,00 5 000,0(
lаахоOхення Bid ппаmч за rюuryеu, uцo наааюmюя бюdхсеmнuмч усmанфамч
евно iззаконod'авсrпвом

25а1000о х 5 000,00 5 000,0(

Плаmа за rrаqryеu, шо наdаюmься бtФжеmнuмч усmановамu зеiОно зТх
юновною diяльнitжпtо

25иаlф х 0,00 0,0(

Н аOхоахсення бюdжеmн uх усmанф Bia dаааmковоi ( ае,поdарсьха;i)
liяльносmi

25010200 х 2 000,00 2 000,0{

Плаmа за арнф майна бюOжеmнuх усmанов, uю зOiбснюеmюя BiёttoBidHo
)о 3аконч yкDаiнч'поо ооенdч dерхавноео mа комvнальнаzо майна"

25010300 х 0,00 0,0(

Наdхоdження бtФlхеmнuх усmанв Bid ралiмфТ в уqпановленому поряОку
lrailHa {KDiM неDчхожrю майнаl

25u04ао х 3 000,00 з 000,0с

'ншi dlкерла Фвснlм наOхоФкень бюdlкеmнuх усrпанов 25о20000 х 0,00 0,0(
БлаеоOiйнi внескu, еранmч mа dapyHKu 25о2010о х 0,00 0,0{

НаOхаахсення, чlа оmрuмуюmь бюdхеmнi усmанвч Bid пiОпрuемсmв,
>реанiзафй, фiзччнuх осiб mа вid iншuх бюdжеmнuх усmансв dля вuконання
liльовuх захаdiв, у mому чuслi захоdiв з вid,.lркення dпя суспiльнuх поmреб
,емельнцх diляrак mа ро,змiщенuх на нuх iншuх об'скmiв неруомоео майна,
цо перебуваюmь y прuваmнiй влаенасmi фьuчнuх або tооudччнuх осiб

250202а0 х 0,00 0.0{

НаdхоOхення, uло оmрuмуюmь аержавнi i комунальнi заклаёч професiйноi
'професiйно-mехнiчtюi), фахавоI переdвuщоi mа вuчlоi ocBimu ejd розмiщення
а ilепазumах пuнчасово вiльнuх бюdжеmнuх коumiв, оmрuманuх за наdання
1лаmнuх поulуе, якщо mакuм закпаdам заканом наdаrю вidпавidне право;
юOхоd>кення, ч.|о оmрuмуюmь iepKaBHi i камунальнi заклаdч фахавоГ
ъреdвuчlо| mа BullpT ocBimu, HayKoBi усtпанавч mа заклаdu купьmурч як
лidсаmкu, HapaxoBaHi на залuшок кошmiв на поmочнuх рахунках, вidкрurпuх у
iанках dеркавноео секmору аля размiщення впаснuх наdхоdхсень, оmрuманuх
w плаmа за поdlуеu, що наааюmься нuмч зеiано з основною diяльнiсmю,
5лаеаdiйнi BHeeKu mа еранmч

25а2вOа х 0,00

ншi наdхаd;кення, у m.ч. х 0,00 0,0с
ншi dохфч (розпuсаmч за коOамч масuфiкацli dохоOiв бюOхеmу) х 0.0{ 0,0с

Рiнансування (розпuсаmч за каdамч класuфiкашТ фiнансування бtоdжеmу за
п u пом бао zBoza юfuв'язан няl

х 0,0с 0,00

ювернення креOumiв do бюажеrпу (розпuсаmu за коdанu проёрам$оr
сласuфiкацii вudаmкiв mа креdumування бюdжеrrtу, класuфiкацii креOumування
fuod.жеmчl

х 0,00 0,00

ВИМТКИ ТА НАДЦННЯ КРЕДИТlВ -усьоrо х 3 l53 бl0,0( 5 00о,Oс 3 t58 бl0,00
поточнl вl4мтки 2о00 з l5з бl0,0( 5 000,0с з l58 бl0,00

}плеmа праф i нарахування на заробimну плаmу 21ц) l l00950,0c 0,0с l l00950,00
}плаmа праф 2110 902 500,0с 0,0{ 902 500,00
}аробiтна плата 2111 902 500,0с 0,0с 902 500,0{
-рошове забезпечення вiйськовослуrкбовцiв 2112 0,0с 0,0с 0,00

_;y&4lBcbкa винагорода 2113 0,0{ 0,0с 0,00

Чарахування на оплаmу праф 212а l98 450,0с 0,0( l 98 450,00
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Зuкорчсmання rпо€аРб i пфлуе 22(ю 2 050 900,00 5 000.00 2 055 900,00

1редмети, матерiали, обладнання та iHBeHTap 221а 720 200,00 5 000.00 725 200,00

йедикамежи та перев'язувальнi матерiали 222о 45 400,0( 0,00 45 400,00

lродуlоl,t харчування 22зв 354 500,0с 0,00 з54 500,00

)плата послуг {KpiM комунальних) 224а 288 400.0с 0,00 288 400,00

3идатки на вiдрядження 225о 14 800,0( 0,00 14 800,00

3идатки та заходи спефальноrо призначення 226о 0,00 0,00 0.00

)плата комунальнпх послуг та енергоносiев 227о 625 l00,0c 0.00 625 100,00

)плата теплопостачання 2271 0,0с 0,00 0,00

Эплата водопостачання та водовiдведення 2272 44 100,0( 0,00 44 100,00

)плата елеrгроенерriТ 2273 254 900,0с 0,00 254 900,00

)плата природного газу 2274 238 800,0с 0,00 238 800,00

)плата iнчrих енерrоносiТв та iнrчих комунальних послуr 22т5 87 300,0( 0,00 87 з00,00

)плата енергосерЫсу 2276 0,0( 0,00 0,00

]оыtiдх<ення i розробки, oKpeMi заходи по реалiзацiiдержавних (регiональних)
т(юmам

228о 2 500,0с 0,00 2 500,00

lоqliдження i розробки, oKpeMi заходи розвитку по реалiзацiiдержавних
оеriональних} лоогоам

2281 0,0с 0,00 0,00

)KpMi заходи по реалiзацiiдержавних (регiональнllх) програм, не вИнесенi до
lаходiв оозвrrп<ч

2282 2 500,0с 0,00 2 500,00

)6слуеовчвання бооеавuх зобовязань 21(ю 0,0( 0,0( 0,00

)бслуговування внугрirчнiх боргових эобов'язань 241о 0,0с 0,0{ 0.00

)бслуrовування зовнilчнiх боргових зобов'язань 242о 0,0с 0.00 0,00

1оmачнi mрансферmч 26(ю 0,0с 0,00 0,00

}убспдij та поточнi трансферти пiдприемсгвам (усrановам, органiзаФям) 2610 0,0с 0,00 0,00

1oTotHi трансферт, органам державноrо управлiння iнrчих piBHiB 2620 0,0с 0,0t 0,00
'lоточнi трансфертш урядам iноземних держав та мiжнародним органiзацiям 2630 0,0{ 0,00 0,00

}оцiальне забGзпечення 2700 360,0с 0,00 360,00

3иплата пенсiй i допомоги 271а 0,0{ 0,0с 0,00

]типендii 272о 0,0с 0,00 0,00

ншl виплати населенню 273а 360,0с 0,0с 360,00

Hlцl поточнl видатки 2800 t 400,0с 0,0с l4m,00
иппАrlьнaвимтки 3000 0,0с 0,& 0,00

Iрrrдбання основ}tого капiталу 3,t00 0,0{ 0,0с 0,00

1ридбання обладнання i предметiв довгострокового корнстування 31 10 0,0{ 0,0с 0,00
(апiтальне будiвництво (прпдбання) 3120 0,0{ 0,0с 0,00
(апГальне будiвництво (прпдбання) жttтла 3121 0,0( 0,0( 0,00
(апiтальне будiвнпцтво (придбання) iнtлих об'епiв 3122 0,0{ 0,0с 0,00

(апiтальний ремонт 3130 0,0( 0,0{ 0,00
(ап iтальн ий ремонт ж}rтловоrо фонду (примiщень) 3131 0,0( 0,0с 0,00
(апiтальний ремонт iнцrях об'екriв зlз2 0,0( 0,00 0,00
)еконсгрукцiя та реставрацiя з140 0,00 0,00 0,00

еконструкцiя )<итлового фонду (прпмiц{ень 3141 0,00 0,00 0,00
>еконструкцiя та реставрацaя iнtлих об'еrriв 3142 0,00 0,00 0,0(

'есrаврацiя пам'яток культури, icTopii та архlтекури зt43 0,00 0,00 0,00
jтворення державннх запасlв I резервlв 3150 0,00 0,00 0,00
'Iридбання землi та нематерiальних акгивiв 3160 0,00 0,00 0,0(

(апiтальнi трансферти з200 0,00 0,00 0,00
(апiтальнi трансфертя пiдприемсrвам (усrановам, органiзацiям) 321о 0,00 0,00 0,0с
(апiтальнi тансферти органам державного управлiння iHulnx piBHiB з22о 0,00 0,00 0,0с
(апiтальнi трансферти урядам iноземних дерrкав та мilкнародним органiэацiям з230 0,00 0,00 0,0(

(апiтальнi трансферти населенню 324а 0,ф 0,00 0,0с

Надання BHppiutHix кредитiв 41 l0 0,00 0,00 0,0с

{адання кредитiв органам державного управлiння iнчrих piBHiB 4111 0,00 0,00 0,0с

{адання кредггlв пiдпряемсrвам, установам, органiзацiям 4112 0,ш 0,00 0,0с

{адання iнrчих BHppiruHix кредитiв 41 13 0,00 0,00 0,0с

Надання зовнiцlнiх tФедrтiв 421о 0,00 0,00 0,0с

{ерозподiленi видаткв 9Ф0 0,00 0о0 0,0(
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