
Затверджений у cyMi

Чоmuрнаdцяmь мiльйонiв dев'яносmо чоmuра muсячi
вiсLцсоm сiлdесяtп п'яmь zpH. 00 коп. 14094875.00 zpH,

(сlша словм i цI4Фрщ)

25318619

Рiвпенська обл, смт !емидiвка

Кошторис на 2019 piK
закпад .Щемидiвський лiцей .Щемпдiвськоi соrищпоi

ýа еДРПОУ та найtенуванЕ бюджетноi установи)
рiвяенськоi областi

.,ы
l\>1.

(пайtенуванж MicTa. району, областi)
Вид бюддету ]ulсцевпи

код та назва вiдомчоi шасифiкачii
видаткiв та кредипъання бюджету

06 Орган з питаЕь освiти i науки

кgп та нiIзва програмноi шасифiкачii видаткiв та
туванш державного бюджету

,v(код та ншва програ\tно] шаСифiкачii видаткiв та
кредицlванш мiсцевш бюджаiв (код ъ назва Типово1
програмноi класифiкацii видап<Ь та кред[цванIilI
мiсцевж бюджеть / Тшасовот шасифiкацii видаткiв та
кредиryъrшш для бюдrtmЬ мiсцевого сшовряд)ванш,
якi пе застосов)rюъ програмно-цйьового методу)

0611020 Наданця загальнос середньос освiти загальноосвiтнiмп цавчальнпми закпадамп
(в т. ч. школою-дитячпм садком, iнтерпатом при школi), спецiалiзовапими
школами, лiцеямв, гiмназiями, колегiумамп

(.pn)

Найменування Код
Усього на piK

Разом
загальний фонд спецiальний фонд

1 ,,
3 4 5

НА.ЩХО[ЖЕЦIIЯ _ усього х 14 019 875,00 75 000.00
Надходження коштiв iз загшьного фонду бюджету

Надходження коштiв iз спецiшьного фонду бюджеry, у тому числi
Наdхоdж:ення Bio п]апlч зq пос-цуzLl, tцо наdаюmься бlоо)rеlпнlLuu
успlаlIова\lll з2idн| iз законоОавспво.|l

ffпата за послlти, що надаються бюджетнилtи установами згiдно з ii
основною дiяльнiстю

Надходrкення бюджетиих установ вiд додатковоi (господарськоi) дiяьностi
Плата за оренлу rtайна бюдлtетних установ
н, ,1дхення бюджетних установ вiл реалiзачii в установленому порядку
м (KpiM нерlхолtого майна)

lttut i Jжере.tа B-lacH Ш Hao.1ol )ж,L, l | ь бlоОж(Dlн ж успанов
Благодiйнi внески, гранти та дарунки

Кошти, що оT римчють бюджетвi установи вiд пiдприсмств, органiзацiй,
фiзичних осiб та вiд iнших бюджетних установ для виконання цilьових
заходiв, у толtу числi заходiв з вiдчужеrцля для суспiльних по,треб
зелrельних дiлянок та розмiщених lra них iнших об'еюiв

кошти, що оrримlrоть вищi та професiйно-технi.rнi навчальнi зашади вiд
розлtiцення на депозитах ти}tttасово вiльних бюджетних коштiв, отриNlаних
за надання плdтнцх послуг, якщо таким зашадам законом надано вiдповiдне
лраво; кошти. що отрим}юtь державнi i ком

Кошти, оциманi вiд решiзацii майнових прав на фiльми, вжiднi матерiали
фiльмiв та фiльмокопiй, cTBopeHi за бюджетнi кошти як за державним
замовлеЕням, так i на умовах фiнансовоi пiдтримки
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