
ЗА ТВ ЕРД Ж ЕН О
Н аказ М іністерства фінансів України 28.01.2002 №  57 
(у редакції наказу М іністерства фінансів України від 04.12.2015 N 1118)

Затверджений у сумі Дванадцять мільйонів дв іст і 

п'ятнадцять тисяч шістсот дванадцять грн. 00 коп. 
(12 215 612,00 грн.)

Начальник Управління 
облдержадміністрації

(посада)

(підпис)

Ч0> "  аїіиА
(ЧИСЛО, МІСЯЦЬ, рік)

К О Ш Т О Р И С  
на 2018 р ік

05266292 Комунальний заклад "Чернігівський навчально-реабілітаційний центр" Чернігівської обласної ради

& II

Вид бюджету Обласний бюджет

(код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи)

м.Чернігів 
(найменування міста, району, області)

код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету 06 Орган з питань освіти і науки 

і  та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету

(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації 
видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого само
врядування. які не застосовують програмно-цільового методу) 0611070 Надання загальної середньої освіти спеціальними 
загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного 
та (або) розумового розвитку )_________

Найменування Код
Усього на рік

РАЗОМЗагальний
фонд

Спеціальний
фонд

ї 2 3 4

НАДХОДЖЕННЯ -  усього X 12 213 612,00 2 000,00 12215612,00
Надходження коштів із загального фонду бюджету X 12 213 612,00 X 12 213 612,00
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у т.ч. X X 2 000,00 2 000,00
надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами 
згідно із законодавством

25010000 X 2 000,00 2 0 0 0 .0 0

Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх 
основною діяльністю

25010100 X 0,00 0,0Н

Надходження бюджетних установ від додатково)' (господарської) 
діяльності

25010200 X 0,00 0,00

Плата за оренду майна бюджетних установ 25010300 X 0,00 0,00
Надходження бюджетних установ від реалізації'в установленому порядку 
зйна (крім нерухомого майна)

25010400 X 2 000,00 2  0 0 0 .0 0

інші джерела власних надходжень бюджетних установ 25020000 X 0,00 О/'ОІ
Благодійні внески, гранти та дарунки 25020100 X 0,00 (1 її п
Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, 

фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових 
заходів, у  тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних 
ділянок та розміщених на них інших об'єктів

25020200 X 0,00 0.00;

Кошти, що отримують вищі та професійно-технічні навчальні заклади від 
розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, 
отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано 
відповідне право

25020300 X 0,00 0 ,0 0

Кошти, отримані від реалізації' майнових прав на фільми, вихідні 
матеріали фільмів та фільмокопій, створені за бюджетні кошти як за 
державним замовленням, так і на умовах фінансової підтримки

25020400 X 0,00 0.00

інші надходження, у  т. ч. X 0,00 0,001
інші доходи (розписати за кодами класифікації' доходів бюджету) X 0,00 0,00;
фінансування (розписати за кодами класифікації'фінансування бюджету за 
типом боргового зобов'язання)

X 0,00 0,00

повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної 
класифікації' видатків та кредитування бюджету, класифікації кредитування 
бюджету)

X 0,00 0 ,0 0

ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього X 12 213 612,00 2 000,00 12 215 612.'>0-

ПОТОЧНІ ВИДАТКИ 2000 12 213 612,00 2 000,00 І2215 6 ІГ .'1"

Оплата праці 2110 7 999 656,00 0,00 7 999 656

Заробітна плата 2111 7 999 656,00 0,00 7 999 656.

Грошове забезпечення військовослужбовців 2112 0,00 0,00 0.00,

Нарахування на оплат у праці 2120 1 759 926,00 0,00 1 759 926,00!

Використання товарів і  послуг 2200 2 440 650,00 2 000,00 2 442 650,00

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 344 200,00 2 000,00 346 200.00

Медикаменти та перев'язувальні матеріали 2220 24 774,00 0,00 24 774,001


