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до IHcTpyKuii про смаданняi i виконання розпису !ерrкавного бкlджет}
Уьраiни

нIцlали t прlзвиIпе

Номер

Щата

на 2017

мlсцевиIлвид бrоджету

код за Сдрпоу та наЙменування бюджетноi установи 02011516 Кременчучький медпчний коледж
iM. B.I Литвиненка

коД та назва вiд9р1.1оТ класифiкацiТ видаткiв та кредитування бюдже: 14 !епартамент охоронш здоровlя
ПолтавськоТ О{А
код та назва програмноi класифiкацii видаткiв та кредитуванIuI державного бюджету
КоД Та наЗва програмноi класифiкацiТ видаткiв та крелиryвання мiсцевих бюджетiв (код

та назва Тимчасовоi програмноi класифiкачii видаткiв та кредитування мiсцевих

бюдя<етiв/ Тимчасовоi класифiкачii видаткiв та кредитування для бrоджетiв мiсцевого

самоврядування, якi не застосовують програмно-цiльового методу)

1411120 Пiдготовка кадрiв
вищимII IIавчаJIьll IlM и

заклilдамиli11 piBпiB

акредитацiТ

Пiдстава Наказ мФу лъ938 вlд 23.08.2002

разом

-2723,74,00

-2723,74,00

Itод* * наtiменчвання загальнии спецlальнии

-272374,00
тому числl:

Надходlкенн,я iз загального фонлу бюджету -2723,74,00
Надходження iз спецiального фонлу бюджету

НаDхоluсеttttя Bil ttлctlltu за послуzu, tцо наlаtопtься
бtоiлсеmнuмц успшнова.л|u зziiно iз законоlавспlвом

25010l00
ллата за послуги, що надаIоться бтоджетними

новамизгiдно з ix ocHoBHoIo дiяльнiстю

250 1 0200
надходх{ення 0юджетI"Iлгх установ вiд додатковоi

250 1 0з 00 плата за аренду майна бюдrкетних установ

250l 0400
надходження бюджетнtтх установ вiл реалiзачiТ в

установленому порядку майна (KpiM нерухомого майна)

I н tu i t);ltсер е,ц а BJl.uсн u.х t t а ixo d л се н ь б tо dэrc еmн uх у сmан о в

2_5020l00 агодiйнi внески, гранти та дарунки

25020 l 00

liошти, що отримуlоться бюджетнимl..I установами вiд
пiдприемств, органiзаuiй, фiзичних осiб та iнцlтх

джетних установ для виконання цiльовl.тх заходiв



кошти, що отримують вищi та професiйно-технiчнi

навчальнi заклади вiд розмiщення на депозитах тимчасово

вiльних бюджетних коштiв, отриманих за наданн,I платних

пос,ryг, якщо таким закладам законом надано вiдповiдне
25020200

фiнансування за типом боргового зобов'язання) в т,ч, на

кошти, що гlередаються iз загfu,Iьного бюджету до бюджету

розвитку (спецiа,rьного фонду)
повернення кредитiв до бюджету (розписати за кодами

програмнот класифiкачiт видаткiв та кредитуван!uI,

класифtкацtt кредитyвання

ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕ.ЦИТIВ - усього
ЕIислl:

-2723,74,00ПОТОЧШ ВИДАТКИ

Прилбанrrя ToBapiB i послуг

-z,72з,74,00
щослiдження i розробки, окрем1 заходи розвитку

реалiзачiТ державних (p..ion1{!n*I д!оцзy

-272з14,00OKpeMi заходи по реалiзачii державних (регiональних)

t(АпiтАльнI видАтки

Капiтальнi трансферти

капiтальнi трансферти пiлприсмствам (установам, орган

-2,72314,00

-27237 4,00

-2,12з,74,00

-212з7 4,00

С.С.Мztпик Заступник директора
з еколtомi.ших питань

.О, CTopolKettKo

(пi.чпис) (iнiцiали i прiзвище)


