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Наказ MiHicTepcTBa фiнансiв Украiни
28 сrчня 2002 року Nэ 57
(у ре,lакцii наказу MiHicLepcTBa фiltансiв Украiни
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м, 11ервоплайського XapKiBcbKoi областi
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(найменування MicTa, pat'roHy, областi)
13 rrд бrоджету Бrоджет Первомаt"rськоi Mi ськоi територi альноi гроNr ади
код та назва вiдомчоi класиdliкацii видаткiв та кредитyваннrl бюд;кету Об Орган з питаtъ освiти i нllуки
код та назва програмноi класифiкацii вl,цаткiв та кредитуванIu{ державного бюджету
(кодтаназвапрограмноiкласифiкацiТвидаткiв такредиT,уванняrtiсцевихбюдlItетiв(кодтаHiBBaТиповоiпрограпrноiкласифiкацiiвидагкiвта
кредrlтування мiсцевих бюд;кетiв)* 061 l l60 Забезлеченtlя лiяльносri ueHTpiB професiйного розвиткч педагогiчних прrцiвнrrкiв)

Найrtенування Код
Усь<lго на piK

рАзом
Заi,а-пьниГl (lоllд Спечiапыrий фонл

2 з 1 5

НАДХОДЖЕННЯ - yсБого х 706 18ti 706 188

Надходження коштiв iз загацьного фонду бюджету х 706 188 х 706 188
Ilадходжеttttя коштiв iз сtlецiального фонлу бюджету, 1,т.ч. х х
Надходження вiд плати за послуги, що IIадаIоться бlоджетниrtи

ус,гаl{овами згiлнtr iз законодавством
250 1 0000

х
Плтга за послуги, що надаються бюджетними установами згiдtlо з

i\ основною дiяльнiстю
250 l 0 100

х
Налходженrtя бюдже,гних установ вiд додатковоi (господарськоi)
цiяльностi

250 l 0200
х

ГI.паr,а за ореrIлу майttа бюджетних установ, що здiйснюсться
вiдrrовiдно до Закону УкраТни "Про оренду державного та
кол,lунаJIьпого май на"

25010з00

х
IJадходження бtоджетних установ вiд реа.riзацii в ycTaнoBJeHoNry

llорядку майна (KpiM нерухоNlого майна)

250 l0400

х
Iншi джерела власних надходжень бюджетних установ 25020000 х
Благодiйнi внески. гранти та даDунки 25020 l00 х
iншi надходжеllltя. у том\, числi: х

ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТIВ =усього х 706 188 706 l 88
Поточнi видатки 2000 706 188 706 188

Оплоmа працi 21, 0 4,7з 250 47з 250
Заробimна плаmа 2 1 47з 250 47з 25а
l-p outoBe заб езпече н н я в iticbK ов ослуэrcб овцiв 2 2

(.- у d d iB с ь ка Bu н az о р о d а 2 J

Наро-rування на оплаmу пр{lцi 2l20 104 l 10 104 110
Вltкорuсmання mоворiв i послуz 2200 128 828 128 828
Предмети, м атер iа,,1и, обладнання та iHBeHTap 22|0 25 000 25 000
Медикаменти та перев'язувальнi матерiали 2220

Продукти харчування 22з0

Оплата послуг (KpiM комунальних) 2240 8 400 8 400
В uDаmкu но вidряdlrcення 2250 2 500 2 500

Оплаmа колlунOльIluх поulу? mа eHepzoHociiB 2270 92 928 92 928
() llл апа mеплопосmачсt н ня 22,71 61 164 бl l64
о плаmа в od о пос mачан н я пlа в od oBiOBede ння 22,72 2 396 2 396
() tз; t ct пlа е l t е к m р о е н е !эе i i' 22"lз 29 з68 29 368
() п,ц а m а п pu 1э о d н о е о е азч
о п",lа tпа iHulux е н е pz о н о с iiB 22,75

() п"цсtпа ене pzoce рв icy 22,76



Соцiальне забезпечення
Виlt-пата пстrсiй i допомоги
Iншi виплати населенню
lншi поточнi видатки

Придбання землi та нематерiальних акз:ивiв

Каtliтаtьнi,граrrсdlерти пiдприсмствам (установам, органiзачiям)

Кал iTшbtti траtrсфер t,и органаNл Jер)кавного управлiння iнших pi вн iB

Itatri taltbHi траtlсt}tерти чрядам iHo:leMHllx лержав та мiжнароцlttlм органiзаlliям

Кал ir альн i гpaHctbepTlr населеlIIiJt)

oc,t]lT и.с л-.r-l,,,.-' /

KepiBtIlrK АлiнаСАДЧЕНКО

планово-фiнан.6g619 зiлцiлу) Людмила СЕМЕРЕНКО
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