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КОШТОРИС НА 2018 рік
20518733 Комунальний заклад "Запорізька спеціальна загальноосвітня школа-інтернат "Орієнтир" 

______________________________________ Запорізької обласної ради______________________________________
(код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи)

____________________________________________ м.Запоріжжя____________________________________________
(найменування міста, району, області)

Вид бюджету обласний
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету 06 Департамент освіти і науки Запорізької 

обласної державної адміністрації
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету
(код та назва тимчасової 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)* )

0611070 Надання загальної середньої освіти 
спеціальними загальноосвітніми школами- 

інтернатами,школами та іншими навчальними 
закладами для тітей,які потребують корекції 

фізичного та (аба) розумового розвитку 
(грн)

Усього на рік РАЗОМ
Найменування Код загальний

фонд
спеціальний

фонд

1 2 3 4 5
НАДХОДЖЕННЯ - усього X 30655382 30655382

Н адходж ен н я кош тів  із загальн ого  ф он ду бю дж ету X 30655382 X 30655382

Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у тому числі:
X

0 0
надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними 
установами згідно із законодавством  
(розписати за підгрупами)

25010000

X 0 0
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх 
основною діяльністю

25010100
X 0

Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) 
діяльності

25010200
X 0

Плата за оренду майна бюджетних установ 25010300 X 0

Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому 
порядку майна (крім нерухомого майна)

25010400
X 0

інші джерела власних надходжень бюджетних установ 
(розписати за підгрупами)

25020000
X 0

інші надходження, у  т. ч. 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
повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної 
класифікації видатків та кредитування бюджету, класифікації 
кредитування бюджету) X 0

X ** **

ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього X 30 655 382 0 30 655 382
Поточні видатки 2000 ЗО 655 382 0 30 655 382

Оплата праці 2110 19 329 591 0 19 329 591

Заробітна плата 2111 19 329 591 19 329 591

Г ротове забезпечення військовослужбовців 2112 0

Н арахування на оплат у праці 2120 4 252 510 4 252 510

Використ ання товарів і послуг 2200 7 021 499 0 7 021 499
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 1 469 342 1 469 342

Медикаменти та перев'язувальні матеріали 2220 72 014 72 014

Продукти харчування 2230 1 983 411 1 983 411

Оплата послуг (крім комунальних) 2240 1 567 122 1 567 122

Видатки на відрядження 2250 17 350 17 350

Видатки та заходи спеціального призначення 2260 0

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 1 906 477 0 1 906 477

Оплата теплопостачання 2271 1 187 359 1 187 359

Оплата водопостачання та водовідведення 2272 370 087 370 087



Нерозподілені видатки

Заступник директора з НВР
ж ґ *. х

3 М10Р,.з 4; 4 ^ Х
( підпис) ( ініціали і прізвище) 

Ю.В.Баландіна
підпис) ( ініціали і прізвище)Головний бухгалтер

1 - і
і \  со й  V • \ г * Н ^ )  с і 11
1\ г (число, місяць, рік)
іиі й  ***•. ’ /
**Щиь проставляється за кодом відповідно до класифікації кредитування бюджету та не враховується у рядку

: ^ Г ™ ^ н и к а м и  нижчого рів™, крім головних розпорядників та національних вищих навчальних 
закладів, яким безпосередньо встановлені призначення у державному бюджеті.



Затверджений у сумі Тридцять мільйонів шісот 
п'ятдесят п'ять тисяч тристо вісімдесят дві гривень 00 
копійок 30655382,00грн.________________

(сума словами і цифрами)

Заступник директора департаменту- 
начальник управління

П Л А Н  А С И Г Н У В А Н Ь  
(за  винятком  надання кредитів з бю дж ету) загал ьн ого  ф он ду бю дж ету

на 2018 рік

________________________20518733 Комунальний заклад "Запорізька спеціальна загальноосвітня школа-інтернат "Орієнтир" Запорізької обласної ради
(код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи)

____________________________________________________________________________________ м. Запоріжжя__________________________________________________________________________________

(найменування міста, району, області)

Вид бюджету обласний
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету 
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 класифіїсації видатків та кредитування місцевих бюджетів ( Тимчасової класифікації видатків та 
кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)- 
1 )

06 Департамент освіти і науки Запорізької обласної державної адміністрації

0611070 Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами,школами та 
іншими навчальними закладами для тітей,які потребують корекції фізичного та (аба) розумового розвитку

Найменування КЕКВ Січень Лютий Березень Квітень Травень Червень Липень Серпень Вересень Жовтень Листопад Грудень Разом на рік

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Оплата пралі 2110 1670000 1670000 1670000 1770000 1570000 2022238 1170000 1770000 1607353 1470000 1470000 1470000 19329591
Нарахування на оплату праці 2120 367400 367400 367400 389400 345400 444892 257400 389400 353618 323400 323400 323400 4252510
Медикаменти та перев'язувальні матеріали 2220 4000 4000 4000 16000 4000 4000 28014 8000 72014
Продукти харчування 2230 150000 200000 250000 250000 180000 50000 225000 225000 225000 228411 1983411
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 212840 267400 265400 215400 65400 60478 28000 28000 65400 102759 265400 330000 1906477
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 5783 5783
Соціальне забезпечення 2700 5515 5515
Інші видатки 5000* 39800 91300 141300 246800 461471 842585 421304 521304 145300 85300 84150 19467 3100081
УСЬОГО 2444040 2600100 2698100 2898898 2626271 /3 7 0 1 9 3 1*76704 2758704 2400671 2234473 2375950 2371278 30655382
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герЩ> їй
(число, місяць, ріїс)

* Тезшічнийдсод, який включає в себе всі коди економічної класифікації видатків бюджету, крім тих, що виділені окремо.
** Заповнюється розпорядниками нижчого рівня, крім головних розпорядників та національних вищих навчальних закладів, яким безпосередньо встановлені призначення у державному бюджеті.


