
ЗАТВЕРДЖЕНО
Нм MiHicTepma фiншсiв YKpaiм
28 сiш 2002 роьу Nч 57
(у релакцii ншшу Мiнiсreрсша фiнансiв Украiш
04 грудш 2015 JS 1118)

Затверджений у cyMi :

П'ять мiльйонiв сiмдесят чотири тисячi ciмcoT п']

5 о74 715ПОГОДЖЕНО

Начаlьник управлiнtrя
ОхтирськоТ MicbKoi ради

/r,rа
сiчш 2021

кошторис
на 2021 piK

22977103 Охтпрська загальноосвiтня школа I-III стчпепiв ЛЬ1 ОхтирськоТ MicbKoT ради СчмськоI областi
(код за С.ЩПОУ m Еаймеrтувавш бюджФноi уФаЕови)

м. Охтирка Охтирського району CyMcbKoi областi
(яаймепувшм MicTa, району, областi)

Вид бюдкоту МIСЦЕВИЙ

код та назва вцомчоt видаткlв та

(КОД та назва проГрамноi класифiкаuiТ виlаткiв та кредитування мiсцевих бюджетiв (код та назва Типовоi прогрilI\,tноi класифiкацii та кредrг}ъанIfiI мiоцеI
бюшксгiв) 0611021 "Надання загальноТ середньоi ocBiTи закладами загальноТ середпьоi ocBiTиtt)

код та назва профамноi класифiкацii видаткiв та кредитування державного бюддеry

)

Нойменування Код
усього на pik

рАзом
заIальниЙ фон,f спецiальниЙ фонд

2 з 4 5
IIДДХОДЖЕЕЕЯ - YСЬОГО х 4 зз9 644.00 7з5 071 00 5 074 715,00

{адходження коштiв iз загального фонду бюдхеry х 4 з39 644,00 х 4 339 644,00

Надходженпя коштiв iз спецiального фон,ry бюджету, у тому числi: х 7з5 071,00 735 071,00

наdхоduсення вid rшаmu за послуzu, tцо наdаюпься бюdэюеmнuмu

lсmановшu- зzit)но iз законоdпк:mвtlм
25010000 х 680 071,00 680 071,00

Dозписати за пlлгDчпltми
- плата за послуги, що надаються бюджетними установами згiдно з ix

lсновною лiяльнiстю
25010100 х 665 700,00 665 700,00

- плата за оренду майпа бюджетних установ, що здiйснюсться вiдповiдно до

}акону Украiни "Про орендч державного та комчнапьного майна"

250l 0300 х 1 1 121,00 1 1 121,00

tа.щодження бюджетних установ вiд реалiзацii в установленому порядку
,лайна (KniM непwомого майна) 25010400 х 3 250,00 3 250,00

iHuli dлсерела впаснuх наdхоdасень бюdэrcепнuх усmанов 25020000 х

розписати за пiдгрупами)

ittuti наdхоdэtсення, у mому чuс\i: х 55 000.00 55 000.00

iHuli doxodu (розпuсапu за Koda1,1u класuфiкацil dохоDiв блоdэtсеmу) х

фiнансування (розпuсаmч за KodaMu lапсuфiкацiI фiнансування бюdжеmу

la tпuпом бооzовоzо зобов'жання)
х 55 000,00 55 000,00

|iнансування за акmuвнлlмu опеDаuiямu 600000 55 000,00 55 000,00
rцiнu обсяziв бюdэtсепнuх кошmiв 602000 55 000.00 55 000,00
rошmu, tцо переdоюmься iз заzальноzо фонdу бюduсеmу dо бюdэюеmу

оозвumкv fc пр-tl i о п bHu fl й п н t\ )
602400 55 000,00 55 000,00

повернення креduпiв do бюdэюеmу (розпuсапu за коОамu проzраvноl х
9.цсuуlкuцl. бцUцIlaк|6 шu креUumубання UюUжеmу| юlасuЕlкацll

<реlumув а н ня бюdэюепу )
х

ВИДАТКИ ТА НАДАНЕЯ КРDДИТIВ - усього х 4 зз9 644,00 7з5 071,00 5 074 715,00

поточяi видатки 2000 4 зз9 б44,00 679 071.00 5 018 7l5,00
оплата ппацi i паDахчвання на заDобiтнч платч 2100 2 l 89 960.00 2 l89 960,00
оплапа поааi 2l l0 1 780 600,00 l 780 600,00
'Jаробimна маmа 2l l1 1 780 600,00 r | 780 600,00

Грошове забезпечення вiйськовослуэtсбовцiв 21 l2
lyddiBcbKa вuнаzороdа 21lз
(Iаоаtчвання но оrrлапrч пDаui 2|20 409 360.00 409 360,00
Вuкооuспаннл поваDiв l послvz 2200 2 149 684,00 672 200.00 2 821 884.00
iIредмети, матерiали, обладнання та iHBеHTaD 2210 355 470,00 6 500.00 з61 970.00
Медикаменти та перевlяз!ъальнi матерiаJIи 2220 8 950,00 8 950,00
1родукти харцъання 22з0 848 400,00 665 700,00 514 100,00

)плата послуг (KpiM комунальних) 2240 14з 2,75,00 14з 275,00
видатки на вiлоялження 2250 l0 293.00 10 29з,00

Видатки та змоди спецiального призначенЕя 2260
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i розробш, oKpeMi змоди по реалiзацii держазнIaх

i розробкu, oKpeMi змоdu розвuпку по решiзацii dержамш

захоdu по реапiзацil dерэtавнlй (реziоншьнtж) про2рш, не BidHeceHi

Обслуговуванн,я зовнiшнiх боргових зобов'язань

та поточнi трансферти пiдприемствам ýстановам, оргмiзацiям)

трансферти органам держzвЕого управлiння iнших

i трансферти урядам iноземних держаэ та мiжнародним органiзацiям

Придбання обладнапня i предметiв довгострокового корист}ъаIrня

Капimальне буdiвнuцlпво (прudбання) iншпв об'екmiв

псш'яmок кульmурu, icпopil mа архimеюпурu

Капiтальнi трансферти пiлприемствам (установал.л, органiзацiям)

Капiтальнi трансферти органам державного управлiння iнших piBпiB

Капiтальнi трашсферти урядаtrл iноземних держав та мiжнародним

Керiвник IнессаШУJЬЖЕНКо

Наталiя СИДОРЕНКО

@спфiкацii кредrrуsмш бюди1 та пе враховуmся у ржку "НА,ЩХО,(ЖЕННII - усьою"

рiвш, KpiM rcловш розпорцмiв та вацiоцФщ вщй вавчаъш 3шцiв, якш безпфередшо вФшовлояi првначевм У ДерШпОмУ бЮдМi


