
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наltаз MiHicTcpcTBa фi HaHciB Украiни
28 сiчня 2002 року Nl 57

(у рслакчii наказу MiHlcTcpcTBa фiнансiв УкраТни

04,12,2015N! lI]8)

кошторис
на 2016 piK

02011491 ОКУ"Б-Днiстl]овське медичне училище"

.Щесять

(iнiчiши iлрtзвище)

(код за СДРПоУ та найменуваннл бtодlttетноi установи)

м Бiлгород-Днiстровський
l най\Iен}ваhня vt;la. paitoH1. облас, t)

Вид бюдrкету МIСЦЕВИIZ

код та назва вiдомчоi класифiкаuii видаткiв та кредитування бюдя{ету 0 tб fiепартамент охорони здоров.я та соцlального
заyистv насеlення

код та назва програмноТ класифiкацiТ видаткiв та кредитування дер}кавного бюдхrету

(код та назва програмноТ класифiкацiТ видаткiв та кредитування мiсцевих бюдrкетiв (кол та назва Типовоi програмноТ

класифiкачii видаткiв та кредитування мiсцевих бюдrкетiв / ТимчасовоТ класифiкацii видаткiв та кредитування для бюдrкетiв

мiсцевого самоврядування. якi не застосовують програмно-цiльового i\4етоду)Х 07060 l Вишi заклади освiти l та II piBHiB
aKnpпltTatti't)

Усього на piK

Загальний фонд

FLЛДХОД}l(ЕН НЯ - чсього 8 824 100,00 10 693 5

я{ення коштlв 1з загаl1ьного 8 824 100.00 8 824 100

Надходження коштiв iз спецiального фонду бюджету, у том1, числi:

Наdхоdэtсення Bid плаmu за поспу?Ll, lцо наa)аюmься бюdэюеmнъlмtl

зzidн о i з з ако н о d авс tlэво.lt

Плата за послуги. що надltються бrодrкетними установаIllи згiдно з ],х 25010100
1 869 400,00

IHtu i d жер ел а власнlLт н а 0х о d эс е н ь б ю d :ltc е mн uх 1l сп1 а н о в

писати за пiдгрупапlи)

iHu.ti наdхоdэюення, у пtол,Lу чuслi:

iHuli dохоOu (розпuсапlч за ttodal,tu л.,ласuфittаtlii- 0oxoOiB бюDасепlу)

у в ання (р о з пuса m ч з а ко 0 а,1,1 Ll кл а cu ф i к ац ii ф iH ан су в ан ня

mу за muпом борzовоzо зобов'жання)

повернення креdumiв do бюdлюеmу (розпuсаtпu за коОамu про2рамноi
l1l\ cJ н н я Ьюr).и,е tt t у, к lac t trltiKa цi t

видАтItи тл нАдАння tiрЕдIптIв _ в в24 100,0а ]0 69з 500,а0

в 824 ]00,00 ] 769 40а,00 ]0 59з 5а0,00

Оплата працt

Гр oluaBe забезпече t t ня в iйс ь tiа в а с.пуltсб овц i в

Нарахування на оплату праrчi

Використання ToBapiB i пос,пуг l 769 100,00 ]0 59з 5а0,00в в24 10а,()0

, оOладнання та lHBcHTa}-)

Медикаменти та перев'язувальнi матерiапи

Оплата послуг (KpiM t<омунальних)

Видатки на вiдряд,тtення

видатки,га заходи спецiального призначення

Оплата комунапьних послуг,га енергоносiiв



mа в оd опосmачання лпа в о d ов idбе d е н н я

Оплаmа i нлullх ен е р 2 он о с ii:B

]0 59з 500,00] 769 400,00в в24 ]00,0аll, ;крйБходt, г," рсапiзацii дсржавних (рсгitl;,ла-пьних)

ottpeMi захоdu розвLtffll\у по ресulзqL|ll

10 593 500,00] 7б9 400,00в 824 ]00,00захоdu по реалiзацii' (реzюнальнuх) проzраJr, не BidHeceHi dо

ання боогових зобов'язань

Hix боргових зобов'язань

ння зовнiшнiх боргових зобов'язань

Сф-rдt',' r" ""r*"i 
rp u".ф.р." пiдпрllч","u, (уcтанoвaм,opгaн

органам державного управлiння iнших piBHiB

Поточнi трансферти урядам lноземних та мiжнародним органiзацiям

виплата пенсiй l допомоги

Iншi виплати населенню

Iншi поточнi видатки

Придбання основного капlта,I

Прилбання обладнання i предмстiв.довгострокtlвого tlориоryвання

Капiтальне булiвништво (прилбання)

Капiтальне будiвництво (придбання) житла

йапirацьне булiвниltтво (прилбанrя) iнших об'сктiв

Капiтальний рсмонт

Капiтапьний ремонт )китлового фонлу (прим ilпень)

l{апiтальний ремонт iншrтх об'сктiв

цiя та Dеставрацiя iнших об'сктtв

Реставрацiя пам'яток кульryри, lcTopl1 та

шх запасlв 1

Придбання землi та нематерlальних аIсивlв

пiдприемствам (установам. органiзацiям)

Капiтацьнi тDансфсOти органам дсрlt(авного авлlння lнших р|внlв

Капiтмьнi трансферти урядам iноземних дсрrкав та мi;кнародним органtзацlям

Капiтальнi трансферти населснню

надання внyтрiшнiх кредитiв
надання кредитiв органам державного 1ння lнIпих plBHlB

Нrдшr* -ред"тiв пiдприемствам, устаяовам, органiзацiям

Надантrя iнших BHyTpiurHix кредитtв

}Iадання зовнiшнiх к

начаlrьник планово-ф iнансового

,//,-4
("Ь"rф -

В,Д, Кiрсей
(iHiuiми i прiзвище)

Ц.Б. Яблонська
(лlдпис) 1iнiчiши l прlзвише)


