
ЗВІТ
про використання коштів по Линовицькій ЗОШ І-ІІІ ст. 
_______________за III квартал 2017 р._________________

Показники

КЕКВ та/або 
ККК

Ф акти чн і видатки  
(за  зв ітн и й  

пер іод)

1 2 8

В,..,а і ки та надання кредитів - усього X 3 670 688,21

у тому числі: 
Поточні видатки

2000 3 670 688,21

Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100 2 860 233,7!

Оплата праці 2110 2 340 355,54

II Заробітна плата 2111

|| Грошове забезпечення військовослужбовців 2112

,/. арахування на оплату праці 2120 519 878,21

Використання товарів і п о с л у г 2200 810 454.4(
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 8 224,53

Медикаменти та перев ’язувальні матеріали 2220 -

Продукти харчування 2230 158 638,33

Оплата послуг (крім комунальних) 2240 7 843,14

Видатки на відрядження 2250 6 687,71

Видатки та заходи спеціального призначення 2260 -
ОпГ і . < комунальних послуг та енергоносіїв 2270 629 060,75

Оплата теплопостачання 2271 533 379,92
Оплата водопостачання та водовідведення 2272 4 177,82
Оплата електроенергії 2273 91 502,95

Оплата природного газу 2274
і Оплата інших енергоносіїв 2275
І Оплата енергосервісу 2276
, /слідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 2280 -
| Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програй 2281
| Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282
(Обслуг овування боргових зобов’язань 2400
|Обслуговування внутрішніх боргових зобов ’язань 2410 -
\Обслуговування зовнішніх боргових зобов ’язань 2420 -

Іпотечні трансферти 2600
[Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610 -
\Поіг іі трансферти органам державного управління інших рівнів 2620 -
1/7 уточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630 -
ІСоціальне забезпечення 2700 -

[Виплата пенсій і допомоги 2710 -

[Стипендії 2720 -

\інші виплати населенню 2730 -
ІІнші поточні видатки 2800 -

1'  Капітальні видатки 3000 -

Придбання основного капіталу 3100 -

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110
Капітальне будівництво (придбання) 3120 -

Капітальне будівництво (придбання) житла 3121 -

Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів 3122 -

Капітальний ремонт 3130 -

Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131 -
Кап' чльний ремонт інших об’єктів 3132 -

Реконструкція та реставрація 3140 -

Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141 -

Реконструкція та реставрація інших об’єктів 3142 -

Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури 3143 -

,|С творення державних запасів і резервів 3150 -

\Придбання землі та нематеріальних активів 3160 '
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