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(17 033 384,00 ерн.)

(сума словами i цифрами)
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кошторис
на 2021 piK

02215897 мlськиЙ комунАльний зАклАд культури ,,днlпровськА дитя школА N9 6

(код за
lM.B. l.скурАтовського,,

та найменування бюджетноТ установи)
м,

код та
MicbKoI

назва вiдомчоТ класифiкацiТ видаткiв та кредиrування бюд;кету 06,Щепартамент ryMaHiTapHoi полiтики,ЩнiпровськоI

(код та назва прогремноi класифiкацiТ видаткiв та кредитування мiсцевих бюджетiв (код та назва типовоi програмноТ
класифiкацii видаткiв та кредиryвання мiсцевих бюджетiв)* 061 1080 Надання спецiальноi освiти мистецькими 1tlколами ).

1,1айменування Код
усього на pik

рАзомзагальний фонд спецiальний
фонд

2 3 4
НАДХОДЖЕННЯ - чсього х 15 875 833,00 1 157 551,00 ,l7 033 з84,00

х 15 875 83з.00 х 15 875 833,00Надходження коштiв iз спацiального фонду бюджету, у тому числi: х 1 157 551 ,00 1 157 551 ,00Ilqчлwлеппп olv.lllolllu зd lluutlyeu, u,4о наОаЮmЬСЯ
5юdхGmнuмчусmановам овзаконоdаесmвоtl 25c,j j000 х

1 157 551 ,00 1 
,,57 

55,| ,00
\ý эllиUdlИ Ja rllДГРУПаМИ,l

llлаmа за послуеч, uцo наOаюmься бюd>кеmнuмч
усmановамч зеiOно з iX основною 1iяльнiсmю 2501 01 00 1 ,t 57 551 ,00 157 551.00

Фкерела власнчх наохоФкень бюOlкеmнuх vсmанов 25020000 х
(рUJllиUаIи за пlдгрупами)

у rпому х
iнlдi 1охоdu (розпчсаmu за коdамч класuфiкацП.аохоОЬ
бюёцеryу) х
Фlнансування (розпчсёmч за koOaMu клаёiфiкаффйансуванй

бюOжеmу за muпgм б9реовоео забов'язання) х
llчёарпёпdп крёuчrпlв ас оюожеmу (Розпuсаmu За КОOаМu

проерамноl класuф!кацrt' вuOаmкiв mа креёumування бюОхсеmу,
класuфiкацil креdumування бюOжеmу)

х

х
ВИДАТКИ Т,А НАДАННЯ
_КРЕДИТlВ - усього

х 15 875 833,00 1 157 551,00 17 033 з84,00

2000 15 875 8з3,00 ,l 157 551.00 17 0зз з84.00
2100 15 575 262,00 1 152 000.00 16727 262.0оОплаmа праф 21 10 12 766 608,00 944 262,00 13 710 870,00

JapoolTHa плата 2111 12 766 608,00 944 262,а0 13 710 870.00
в 2112

Qудд 2113
2120 2 808 654,00 207 738,00 3 016 392.00220а: 300 571м 5 1il,а0 306122,00

l lрелмети, матерlали, оDпа,цнання та iHBeHTap 221а 1 786,00 1 786,00
М еди ка м е нтц та п _ер_е9 8 зувал ь н i мате р iалl r,r 222а

ёепарmаменmу

Еlадходження коlлтlв iз эагального фонду бюджеry



oкpeМl заходи розвитку по

урядам lноземних держав та

ти урядам lнозеru!них держав та

органам державного управлlння

Наталiя IBAHOBA

Людмила ШТАНЬКО
20_ р ýi

ýi

-- Сума проставляеться за кодом вiдповiдно до класифiкацiТ кредитування бюджету та не враховуеться у рядку "НАДХОРКЕННЯ - усього",**" Заповнюоться розпорядниками ни)lýого рlвня, KplM головних розпорядник|в та нацiональних закладiв вищоТ освiти якl,лм безпосередньо
встановленi призначення у державному бюджетi


