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25710990  Д о н ец ь кий обласний палац ди тя ч ої та ю н ац ьк ої творчості
(к о д  з а  Є Д Р П О У  т а  н а й м е н у в а н н я  б ю д ж е т н о ї у с т а н о в и )

м .С лов’янськ, Д онецька обл асть
(найменування міста, району, області)

Вид бюджету ОБЛАСНИИ

код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету 06 Департамент освіти і науки ДОДА 

код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету

(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової ппогпамної 
класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) 0611070 Надання позашкільної освіти закладами 
позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми)

Найменування

_________________НАДХОДЖЕННЯ - усього
Надходження коштів із загального фонду бюджету
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у тому числі: X

25010000

Загальний фонд

19 059 500,00 
19 059 500.00

19 059 500,00 
19 059 500.00

Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними 
установами згідно із законодавством
(розписати за підгрупами)_______
Інші джерела власних надходжень бюджетних установ
(розписати за підгрупами)_____
інші надходження, у  тому  числі:

інші доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету)

25020000

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, класифікації 

ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього 
Поточні видатки

х
2000

19 059 500,00 
19 059 500,00

**

19 059 500М  
19 059 500,00 
15 619 400,00Оплата праці

праці і нарахування на заробітну плату 2100
2110

15 619 400,00
12 802 800,00

2111 12 802 800,00
Грошове забезпечення військовослужбовців
Суддівська винагорода 
Нарахування на оплату праці 
Використання товарів і послуг

2112

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

2113
2120

2200
2 816 600,00 
3 440100,00

Медикаменти та перев'язувальні матеріали 
Продукти харчування

2210 1 760 700,00

| Оплата послуг (крім комунальних)

2220
2230
2240 918 400,00

2 816 600,00 
3 440 100,00

918 400,00



Видатки на відрядження
Видатки та заходи спеціального призначення
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
Оплата теплопостачання

Оплата водопостачання та водовідведення
Оплата електроенергії 
Оплата природного газу
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг
Оплата енергосервісу 
Дослідження і розробки, 
програм

окремі заходи по реалізації державних (регіональних)

Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань

Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 
Соціальне забезпечення 
Виплата пенсій і допомоги
Стипендії

Інші виплати населенню
Інші поточні видатки
Капітальні видатки
Придбання основного капіталу

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
Капітальне будівництво (придбання) 
Капітальне будівництво (придбання) житла
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів
Капітальний ремонт

Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 

Капітальний ремонт інших об'єктів 
Реконструкція та реставрація 

Реконструкція житлового фонду (приміщень)_____
Реконструкція та реставрація інших об'єктів________
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури

Створення державних запасів і резервів____________
Придбання землі та нематеріальних активів
Капітальні трансферти

Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів_________

Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 
Капітальні трансферти населенню___________
Надання внутрішніх кредитів
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів 
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям
Надання інших внутрішніх кредитів
Надання зовнішніх кредитів

’Ь січня 2021

Ольга КАНЗЮБА 

Ірина ШАПОВАЛОВА

Л відповідно до класифікації кредитування бюджету та  не враховується у  рядку "НАДХО ДЖ ЕН НЯ - усього"

ами нижчого рівня, крім головних розпорядників та  національних закладів вищ ої освіти, яким безпосередньо встановлені призначення у  державному


