
ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Міністерства фінансів України від 28.01.2002 року № 57 
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 26.11.2012 року № 1220)

Затверджений у сумі: Двісті двадцять п’ять тисяч гри 00 коп. ( 225000 гри2______________________________

Начальник відділу освіти

§

(сума словами і цифрами)

(посада)

Тетяна ШЕЛЕСТ
(підпис) 

____________________ 18 січня 2023 р.________ 
м.п.

ПЛАН 
спеціального фонду бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків)

на 2023 рік
Вид бюджету місцевий

код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи 25457730 П'ятигірський ліцей Донецької селищної ради Ізюмського району Харківської області

код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету 06 - Орган з питань освіти і науки

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 класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів )

0611021 - Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету

_______________________________________ ___________________ _______________________________________ )•
(грн)

Найменування Код 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

ІНШІ НАДХОДЖЕННЯ - усього X - - - 225000,00 225000,00

у тому’ числі: X
доходи (розписати за кодами класифікації доходів 
бюджету)

•

фінансування (розписати за кодами класифікації 
фінансування бюджету за типом боргового 
зобов'язання)

повернення кредитів до бюджету (розписати за 
кодами програмної класифікації видатків та 
кредитування бюджету, кодами класифікації 
кредіпування бюджету)

- - - - - - - -

ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - 
усього X

- 225000,00 - 225000,00

у тому числі: X
видатки (розписати за кодами економічної 
класифікації видатків бюджету)

- - - 225000,00 - - 225000,00

КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ 3000 • 225000,00 - 225000,00

Придбання основного капіталу 3100 - - 225000,00 - 225000,00



Алла МУХОМЕДОВА

Придбання обладнання і предметів 
довгострокового користування

3110 - 225000,00 - 225000,00

надання кредитів з бюджету (розписати за кодами 
класифікації кредитування бюджету) - -

/
- - -

Т.в.о.дире^о^ц

ШХ М> 2545 Н

(ЄЮ
(підпиі

Олексій ГУРТОВЕНКО

18 січня 2023 р.


