
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 
28.01.2002 № 57
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 
04 12.2015 № 1118)

Затверджений^^ ' 1“' !,т рчдцять вісім мільйонів 
вісімсот укадч"Трт<$і(!К0П-) 38809000грн.00

КОШ ТОРИС 
на 2017 рік 

13763076 Кіровоградський обласний навчально-виховний комплекс(гімназія-інтернат-щк;ола 
 мистецтв) 

(Код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи) 
_____ м.Кіровоград, Кіровоградської обл._____

(найменування міста, району, області)
Вид бюджету місцевий

ниня Державка к ж 
сяужбй України у Чірово-

З 4P Е Є СТРОВА f  

___  А ВЗЯТО На О і..

п.чна осооз

код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету 10 Управління освіти, науки, молоді та спорту ОДА
1 Реєстраційний N9 зобов'язання 

код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету_________________________________j ...... _
(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 самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)* )1011080 Надання загальної середньої освіти
загальноосвітніми спеціалізованими школами-інтернатами з поглибленим вивченням окремих предметів і курсів для
поглибленої підготовки дітей в галузі науки і мистецтв,фізичної культури і спорту, інших галузях, ліцеями з посиленою
військово-фізичною підготовкою____________________________________________________________________________

Найменування Код
Усього на рік

РАЗОМ
Загальний фонд Спеціальний фонд

1 2 3 4 5

НАДХОДЖЕННЯ - усього X 38670200 138800 38809000
Надходження коштів із загального фонду бюджету х 38670200 X 38670200
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у т.ч. X 138800 138800
надходження від плати за послуги, що надаються 
бюджетними установами згідно із законодавством

25010000
X

138800
138800

плата за послуги, що надаються бюджетними у становами 
згідно з їх основною діяльністю

25010100
X 0

надходження бюджетних установ від додаткової 
(господарської) діяльності 25010200

X
123200 123200

плата за оренду майна бюджетних установ 25010300 X 15600 15600
надходження бюджетних установ від реалізації в 
установленому порядку майна (крім нерухомого майна) 25010400

X 0

інші джерела власних надходжень бюджетних установ 25020000
X

0
(розписати за підгрупами) 0
інші надходження, у  пич. X 0
інші доходи (розписати за кодами класифікації доходів 
бюджету)

X 0
фінансування (розписати за  кодами класифікації 
фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання)

X
0

фінансування за активними операціями 600000 0 0
кошти, що передаються із загального фонду бюджету до 
бюджету розвитку (спеціального фонду) 602400 0
повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами 
програмної класифікації видатків та кредитування 
бюджету, класифікації кредитування бюджету)

X

X ** **

ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ -усього X 38670200 138800 38809000
Поточні видатки 2000 38670200 123200 38793400
Оплата праці 2110 22466500 0 22466500
Заробітна плата 2111 22466500 22466500
Грошове забезпечення військовослужбовців 2112 0
Нарахування на оплат у праці 2120 4942600 4942600
Використ ання товарів і  послуг 2200 11246600 123200 11369800
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 1192000 10900 1202900
Медикаменти та перев’язувальні матеріали 2220 98800 98800
Продукти харчування 2230 6930200 112300 ■7042500
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 467000 467000
Видатки на відрядження 2250 65000 65000
Видатки та заходи спеціального призначення 2260 0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 2477600 0 2477600
Оплата теплопостачання 2271 1210700 1210700



Найменування Код
Усього на рік

РАЗОМ
Загальний фонд Спеціальний фонд

1 2 3 4 5
Оплата водопостачання і водовідведення 2272 158400 158400
Оплата електроенергії 2273 1108500 1108500
Оплата природного газу 2274 0
Оплата інших енергоносіїв 2275 0
Оплата енергосервісу 2276 0
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації 
державних (регіональних) програм

2280
16000 0 16000

Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по 
реалізації державних (регіональних) програм

2281
0

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) 
програм, не віднесені до заходів розвитку

2282 16000 16000

Обслуговування боргових зобов'язань 2400 0 0 0
Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань 2410 0
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань 2420 0
Пот очні трансферти 2600 0 ..... 0 ............ 0
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, 
організаціям)

2610
0

Поточні ттрансферти органам державного управління 
інших рівнів

2620
0

Поточні трансферти урядам іноземних держав та 
міжнародним організаціям

2630
0

Соціальне забезпечення 2700 8500 0 8500
Виплата пенсій і допомоги 2710 0
Стипендії 2720 0
Інші виплати населенню 2730 8500 8500
Інші поточні видатки 2800 6000 6000
Капітальні видатки 3000 0 15600 15600
Придбання основного капіталу 3100 0 15600 15600
Придбання обладнання і предметів довгострокового 
користування

3110
15600 15600

Капітальне будівництво (придбання) 3120 0 0 0
Капітальне будівництво (придбання) житла 3121 0
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів 3122

0

Капітальний ремонт 3130 0 0 0
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131 0
Капітальний ремонт інших об ’єктів 3132 0
Реконструкція та реставрація 3140 0 0 0
Реконструкція ж итювого фонду (приміщень) 3141 0
Реконструкція та реставрація інших об ’єктів 3142 0
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури 3143

0

Створення державних запасів і резервів 3150 0
Придбання землі та нематеріальних активів 3160 0
Капітальні трансферти 3200 0 0 0
Капітальні трансферти підприємствам (установам, 
організаціям)

3210
0

Капітальні трансферти органам державного управління 
інших рівнів

3220
0

Капітальні трансферти урядам іноземних держав та 
міжнародним організаціям

3230
0

Капітальні трансферти населенню 3240 0
Надання внутрішніх кредитів 4110 ...... 0 ... " 0 0

Надання кредитів органам державного управління інших 
рівнів

4111
0

Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям
4112

0

Надання інших внутрішніх кредитів 4113 о 0
Наданн зовнішніх кредитів 4210 0

Нерозподілені видатки 9000 ..................... 0

Керівник

Керівник бухгалтерської служби/
ланово-фінансового підрозділу

(число, місяць, рік)

К оротков А.Є.
(ініціали і прізвище)

Луізова І.І.
(ініціали і прізвище)

юг^ам«»цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів проставляються код та назва тимчасової класифікації видатків 
у(йЄви§ бюдасетів.

ррдЛарлясгьгії ’за кцаом відповідно до класифікації кредитування бюджету та не враховується у  рядку "НАДХОДЖЕННЯ - усього" 
фегься розпорядниками нижчого рівня, крім головних розпорядників та національних вищих навчальних закладів, яким безпосередньо встановлені 

івно^У бюджеті.



Додаток 11
до Інструкції про складання і виконання розписч Державного бюджету

ЗАТВЕРДЖУЮ
Заступник начал* іти,науки молоді та

воградської ОДА

про
К А

іі/ іо кош торису  

2017 рік

Номер
Дата

Вид бюджету М ісцевий

Код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи
13763076 Кіровоградський обласний навчально-вмховний  

_______ ком плекс(гімназіи-інтернат-ш кола мистецтв)_______

код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету 10 У п р ав л ін н я  о св іти ,н аук и  м олоді т а  сп ор ту  О Д А

код та назва програмної класифікації видатків та  кредитування державного бюджету___________________________________________________
1011080 Н аданн я  за га л ь н о ї с ер ед н ь о ї осв іти  

зага л ь н о о св ітн ім и  сп ец іал ізов ан и м и  ш к ол ам и -  
ін тер н атам и  з п огл и бл ен и м  в и в ч ен н я м  ок р ем и х  

п р едм етів  і курсів  для  п о гл и б л ен о ї п ідготов к и  д ітей  в 
галузі н ауки  і м и ст ец т в ,ф ізи ч н о ї к у л ь ту р и  і сп ор ту , 

інш их гал узя х .л іц ея м и  з п оси л ен ою  в ій сь к о в о -  
__________________ ф ізи ч н ою  п ідготовк ою __________________

(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 самоврядування, які 
не застосовують програмно-цільового методу)1________________________

Підстава Д овідка У п р ав л ін н я  о св іти ,н а у к и  м ол оді та сп ор ту  О Д А  від .03 .2017р . №  у /£_________________________
( г р и . )

Код** Найменування
Сума змін (+.-)

загальний фонд спеціальний фонд разом

1 2 7 4 5
НАДХОДЖЕННЯ - усього 2531700 2531700
у тому числі:
доходи (розписати за кодами класифікації доходів 
бюджету)

фінансування(розписати за кодами класифікації 
фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання)

2531700 2531700

602400
Кошти,що передаються із загального фонду бюджету до 
бюджету розвитку(спеціального фонду) 2531700 2531700
повернення кредитів до бюджету(розписати за кодами 
програмної класифікації видатків та кредитування 
бюджету.класифікації кредитування бюджету)

ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього 2531700 2531700
у тому числі:
видатки

3000 Капітальні видатки 2531700 2531700
3100 Придбання основного капіталу 2531700 2531700
3140 Реконструкція та реставрація 2531700 2531700
3143 Реставрація пам 'яток культури, історіїї та архітектури 2531700 2531700

Надання кредитів з бюджету (розписати за кодами 
класифікації кредитування бюджету)

Керівник бухгалтерської служби/ начать ник планово- 
фінансового іткіроїділ\

Коротков А.С. Луізова 1.1.
(ініціали і прізвище) (ініці&іи і прізвище)

( ЧИ СЛ О.  МІСЯЦЬ, р і к )

1 До загфовад!л5йВСЩ8І^Й5шо-циіьового методу складання та виконання місцевих бюджетів проставляються код та назва тимчасової класифікації видатків та 
кредитування місцевих бюджетів.
* Заповнюється розпорядниками нижчого рівня, крім головних розпорядників та національних витих навчальних закладів, яким безпосередньо встановлені 
призначення у державному бюджеті.

** Заповнюється розпорядниками бюджетних коштів за відповідними кодами класифікації, тільки за якими вносяться зміни.



«СЬКОІ*

СЛУГ.,:.

сгстрзці'йний №  зобов язання 

ЕКЗ/КККБ 
іідпсгідзльнз особа

Додаток 11
до Інструкції про складання і виконання розпису Державного бюджету

ЗАТВЕРДЖУЮ
Заступник начальника управління освіти, науки, молоді та 

^спорту Кіровоградської ОДА_______________

ТА ВЗГ.ТО НА 05ЛІ

^ 9  ' п17

д о

зміни до 

на 2017 рі

( посад*}—

Л.Ш атна
(ін іц іали  і п р ізвищ е)

Номер
Дата

Вид бюджету Місцевий

Код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи
13763076 Кіровоградський обласний навчально-виховний 

______ комплекс(гімназія-інтернат-школа мистецтв)______

код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету 10 Управління освіти, науки, молоді та спорту 
Кіровоградської ОДА

код 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 самоврядування, які 
не застосовують програмно-цільового методу)________________________

1011080 Надання загальної середньої освіти 
загальноосвітніми спеціалізованими школами-інтернатами з 
поглнбленним вивченням окремих предметів і курсів для 
поглибленої підготовки дітей в галузі науки і мистецтв, 
фізичної культури і спорту ,інших галузях, ліцеями з 
посиленою військово-фізичною підготовкою_______________

Підстава п.6.4.Порядку казн.обсл.М Б,затв.наказом МФУ №938 від 23.08.2012р.
(гри .)

Код** Найменування
Сума змін (+,-)

загальний фонд спеціальний фонд разом

1 2 3 4 5
НАДХОДЖЕННЯ -усього 5900,00 5900,00
у тому числі:

доходи 5900,00 5900,00

25020000 Інші джерела власних надходжень бюджетних установ
5900,00 5900,00

25020100 Благодійні внески,гранти т а  дарунки
5900,00 5900,00

фінансування

повернення кредитів до бюджету

ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього 5900,00 5900,00
у тому числі:

видатки 5900,00 5900,00
2000 Поточні видатки 5900,00 5900,00
2200 Викоритсання товарів і послуг 5900,00 5900,00
2210 X )"Предмети, матеріали, обладнання і )нвентар" 5900,00 5900,00

Надання кредитів з бюджету /

Керівник
Керівник бухгалтерської служби/ началь ник планово- 
фінансового підрозділу

А. Є. Коротков І.І.Луізова

'  О

(ініціали і прізвище) (підпис) (ініціали і прізвище)

п і п  \ ї  *Шли  \5 *
Ш /Ф * і

її (число, місяць, рік)

* Загі’Ь^нюєЯ*^ рЛ п о^^рЙ аш і^йж чого  рівня, крім головних розпорядників та національних вищих навчальних закладів, яким безпосередньо встановлені 
призначення у д^рж й^ном ^/-^- ~—

** Заповнюєть?ЗГр©9но0Ядаиками бюджетних коштів за відповідними кодами класифікації, тільки за якими вносяться зміни.




