
Додаток 1

до листа Департаменту освіти і науки

облдержадміністрації

від "___"_____2017 №_________

Код економічної класифікації видатків
Затверджено на 2017 

рік, тис.грн.

Використано, 

тис.грн.

Напрями 

використання  

2100 (Оплата праці і нарахування на 

заробітну плату педагогічним 

працівникам) 1769,8 1211,7 заробітна плата

 2100 (Оплата праці і нарахування на 

заробітну плату іншим працівникам 

закладу) 4436 3426,7 заробітна плата

2210 (Предмети, матеріали, обладнання та 

інвентар)

29,3 21,1

1.Будівельні та госп. 

Матеріали-15,9т.грн; 

2.-канцелярські  

товари-1,3т.грн.            

3.Кухоний інвентар-3,9 

т.грн.                            

2220 (Медикаменти та перев'язувальні 

матеріали) 4,7 4,7 медикаменти

2230 (Продукти харчування)

557,6 468,9

харчування учнів сиріт 

та прирівнених до них

2240 (Оплата послуг (крім комунальних)

81 65,7

1.Телекомунікаційні 

послуги -3,0т.грн        

2.Обслуговування 

газового обладнання-

15,2 тис.грн.                 

3.юридичні послуги-

0,5т.грн.                        

4. Підготовка 

документів на 

оформ.землі учбового 

господарста -36,2 т.грн                              

5.Ремонт 

сільгосп.техніки-5,4                      

2250 (Видатки на відрядження)
5,8 2,8

оплата відрядження 

працівників ліцея

2270 (Оплата комунальних послуг та 

енергоносіїв)

556,8 315,9

оплата водовідведення- 

29,5тис.грн. ; оплата за 

електроенергію -

30,6тис.грн.; за 

природний газ на 

котельні ліцея- 

109,5тис.грн.

2280 (Дослідження і розробки, окремі 

заходи по реалізації державних 

(регіональних) програм

2700 (Соціальне забезпечення (виплата 

пенсій і допомоги, стипендії, інші виплати 

населенню)) 1093,7 870,8 стипендія учням ліцея

2800 (інші поточні видатки(оплата 

податків, штрафів, пені і т.д.))

3000 (Капітальні видатки (придбання 

обладнання і предметів довгострокового 

користування, капітальний ремонт, , 

реконструкція)

ВСЬОГО 8534,7 6388,3

Інформація станом на 1 листопада щодо надходження та використання коштів загального фонду бюджету 

_ДНЗ "Ананьївський ПАЛ"(назва закладу) 



Додаток 2

до листа Департаменту освіти і науки

облдержадміністрації

від "___"_____2017 №_________

Сума, 

тис.грн.

Напрями 

використання

Сума, 

тис.грн.

Напрями 

використання

Сума, 

тис.грн.

Напрями 

використання

Сума, 

тис.грн.

Напрями 

використання

Сума, 

тис.грн.

Напрями 

використання

165,2 165,2

харчування 

учнів, оплата 

послуг, оплата 

відряджень, 

податки, інше 415,7 397,2

Придбання 

насіння, 

ПММ,міндобрив, 

ремонт 

сільгосптехніки, 

придбання 

матеріалів, 

оплата послуг 

повязаних з 

учбовим 

господарством. 8,9 8

відрядження, 

телекомунікаційн

і послуги, 

канцтовари,інше

Інформація станом на 01.12.2017року щодо власних надходжень та напрямів їх використання ДНЗ "Ананьївський професійний аграрний ліцей(назва закладу" Одеська область

Кошти, що надійшли як плата за 

послуги, що надаються бюджетними 

установами з їх основною діяльністю

Кошти, що надійшли від додаткової 

(господарскої) діяльності

Кошти, що надійшли як плата за 

оренду майна

Кошти, що надійшли від реалізації в 

установленому порядку майна (крім 

нерухомого майна)

Інше (зазначити)

Використано Використано
Надійшло, 

грн.

Надійшло, 

грн.

Використано
Надійшло, 

тис.грн.

Використано Використано
Надійшло, 

грн.

Надійшло, 

грн.



                                       Додаток 3

                                       до листа Департаменту освіти і науки

                                      облдержадміністрації

                                      від "___"_____2017 №_________

грошова, тис.грн.
в натуральній формі (найменування 

товару, роботи, послуги)

Батьківські 

внески
0,2

покращення умов 

проживання в гуртожитку

Батьківські 

внески
79,2 ПММ

Інформація станом на 01 грудня  щодо надходження та використання благодійних внесків, грантів та 

дарунків, отриманих  ДНЗ "Ананьївський професійний аграрний ліцей(назва закладу) Одеська область

Вид допомогиОрганізація 

/фізична особа 

(ПІБ), яка 

надала допомогу

Напрями використання
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