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Вид бюджету мiсцев ии,

код та назва вiдомчоi кла сифiкацiТ видаткiв та кредитування бюджеry 06 Орган з питаt|ь освiти i наl_уIц,

кол та назва програмноi класифiкаLliI вt4даткiв та кредитування державного бюджету

(кол та назIза програмttоТ класифiкацiТ видаткiв та кредитуВання мiсцевих бюджетiв (код та назва ТиповоТ llрограtttt,<оТ

класифiкацii видаткiв та кредиryвання мiсцевих бюд>кетiв" 0611025 Надання загальнtэj середньо] освiти tlавчалы{о,
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2 з 41

хНАДХОДЖЕННЯ - усього 6 з98 400,00
х 6 з9в 400,00 х|"lадходження KoLrlTiB iз загалыlого фонду бюлжету

l1адход>кення коцlтiв iз спецiального фонлу бюджету, у тому числi: х

2501 0000
х

(розписати за ltiлгрупами)
25020000 хiHtui ёжерела власнчх наdхоO>кень бюdжеmнuх уапанов

розписати за пiдгрчпами)
хiншi наdхоdження, у mому ччслi:

хlrltzll doxodu (розпчсаmч за коdамч класчфiкацii аохоdiв
бюdжеmу)

х
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6 398 400,00ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ
КРЕДИТlВ - усього

2000 6 398 400,00Поточнi видатки
3 091 в00,00Оплата працi i Hapaxytsal.t}lrr на :rapoбiTtiy l]лаry 21 00

2110 2 fi4 за0,00
2111 2 5з4 300,00
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Оплата

lljl i)T а н llJ их
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2272- 35 з00,00 Зa, З0l,),с0
244 500,с0 244 50а,Г)а

2274
zllэ ,1 1 500,о0 11 50о,о0
2276

2280 1 700,00 ,l 700,00
Дослiдження i розробки, oKpeMi заходи розвитку по
peajr iза цiI д ер}{а в н их (регiо п alr ь н их) п щIpe м 2281
Окре м ГЪ аход и п о реал iTa цГГДержiЁнйх ( регiон ал ь н их)

програм, не вiднесенi до заходiв розвитку ZZoz 1 700,00 1 70с.00

Обслуеовування бореовчх зобов'язань 2400
вання вн iшнiх б вих зобов'язань 2410

Обслуговування зоЕ]нiшнiх боргових зобов'язаt]ь 2420
о 2600

Субсидii' та поточнi трансферти пiдприемствам
(VcTatloBaM, органiзаЦiям) 26,10
[lоточнi трансферти органам дер)кавного управлiння
iнших piBlliB 2620
Поточнi трансферти урядам iноземних держав та
мiжнародним органiзацiям 2630

Ссэцiальне забезпечення 2100
Виплата пенсiй i допомоги 2710
Ст,ипендiТ
lншi випла-ти населенню

2720
27з0

lншi поточнi видатки 2800
Капiтальнi видатки 3000

31 00
[ 1рилбанtlя оOладнання i прелметlв довгострокового
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з1 20
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_-- Капiтальний реlиоt.lт _
-__-$з.1дg*tи,,l ре. м о н т житл о в,о го.ф О н д у ( п р и Nl i lде н ь )

!(апiтальttиt)i рOмонт iвших об'октiв

з1 30
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Рекон iя та я 3,140
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25949900 Рiвненський навчально-реабiлiтацil-,lний центр "Особлива дитина" PiBHeHcbKoT MicbKoT ради
(код за еДРПОУ та найменування бюджетноТ установи)

Рiвненськадiська територiал ь
(найменування lviста, рэйону, областi)

Вид бюджету
код та назва в!домчоТ класифiкацiТ видаткiв та кредиryваFlня бюджеry
код та назва ппограмноТ класифiкацiТ видаткiв та кредиryвання державного бюджеry

Найменування rЕrа Сiчень Лютий Березечь Квjlень Травечь Червень Липень Серпеtlь Вересень Жовтень Листопад Грудень Разопз на р!к
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75132 10

43 7э:,сJ

,] ,] 12

1 50с.эс

/с 7л1 ,1л ,l) Q-l пл

l l/jU9U,UU

] 70с,с0

Оплата ;;i.lац:

Наэах,чва;ня на оплату :]rзацi

208 500,00 208 500,00 208 500,00 208 500,0 252 7сс,00 2з7 900,00 237 900,00 ,105 0сO,с0 208 5с0,00 212 00с,00 223 200,00 22з 1 00,00 2 534 30C,0l

т2а Zl5 900.00 45 900,с0 45 900,00 55 500,00 52 з00,00 52 з00,00 23 000,00 45 -с00,00 46 600,00 49 100,с0 49 200.00 557 5]с,Oс
222а ,1 600,00 1 500.00 1500,с0 1 500,00 1 500,00 1 500,с0 ,1 500,00 1 5с0,00 1 500.0с l 500,00

1 75 000,00 1 75 000,00 1 65 000,сс 1 60 000,00 140 000.00 131 500,00 ,140 000,с0 ,1 50 0сO.сс 1 75 00с,с0 ,175 000,00

227с ,175 500.0с 1 75 500,00 1 73 450,00 97 750,0с 21 750,00 17 950,00 23 450,0i 97 45с,с0 i75 45с,Oс 175 450.00

2281
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(-:..:а,lз ксtчIунальrir,:х послуг ia ечергонос Тв

Дослiдження i розробки, oKpeMi заходи розвитку
по оеалiзацiТ державних (регiональних) програм

Kpefu1 заходи по реаллз державних
(:)eriri]ar:t,H;lx) iDolpaI\4, не вlднесенi дс зэхсдiв

Соцiальне забезпечення 27ас

1 700,00

50сс- 4з 7сс,с0 4з 7сс,00 4з 80с,00 43 80э,Oэ| Zз 7сс,сс 4з 70с,3с
усього

|иректоо

650 200,00 650 100,00 бз9 750,00 516 959,00 488 350,00 353 850.0с 191 150,00 463 050,00 55i з5i.с0 667 950,00 а67 95t,c0: 5 з98 40]"J0
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