
ЗАТВВРДЖЕНО
Накш MiHicTepcвa фiншсiв Украiш
28 сiчш 2002 року Nэ 57

ý релакчii нкшу Мiпiшрсша фiншсiв Украiш
04 грулu 2015 Nч 1118)

Затверджений у c}Mi
Шiстяадцять мiльйонiв двiстi вiсiмдесят п'ять
|6 285

сiчня 2021

кошторис
на 2021 piк

22977103 OxTпpcblca загальноосвiтня школа I-IП етупепiв Л!1 ОхтпрськоТ MicbKoi ради CyMcbKoi областi
(код за €,ЩПОУ m найм9к}ва8ш бюджФвоi уФанови)

м. Охтирка охтпрського райоцу Счмськот областi

,сrуg!чФ

Wа
(наймекуванм мiша, райоЕу, облаФi)

Вид бюшtсгч МIсlIЕВИЙ

кол та назва пDогтамноi класифiкшrii видатtiв та кредитyвання державного бюддеry
(код Й назва програмноi класифiкацii видаткiв та кредrryванtrя мiсцевих бюджетiв (код та назва типовоi програlrlноi клаоифiкаuii та крелrтг5вантя мiсцеl

бюлкетiв) 0611031 "Нддапня загальноi середньоТ освiти закладами загально1 середньоi освiти ")
(грв)

Найменувапня Код
усього на пiк

рАзом
загальний фонд оtецiальний фонд

l 2 3 4 5

нллхолжшнltя - чсього х lб 285 500.00 1б 285 500.00

[Iадходхення коцtтiв iз загального фонду бюджеry х lб 285 500,00 х 16 285 500,00

:Iад<одження коштiв iз спецiального фонду бюджету, у тому числi: х

наdхоdження Bid fйаmu за послу2u, upo наdоюmься бюduсеmншцu

)слпановtltrlu- зzidно iз законоdавспвом
25010000 х

.розписати за пiдгрупами)

iHuli dэюерела власнtм HadxodaceHb бюdасеmнlм усmанов 25020000 х

оозписати за пiдmчпами)

iHuli наёхоdэtсення, у пому чuслi: х

iHuli dохоdu (розпuсаmu за KodaMu масuфiкацii doxodiB бюdасеmу) х

фiнансування (розпuсапu за KodaMu класuфiкацii фiнансування бюdэtсепу

za muпом борzовоео зобов'язання)
х

повернення креdumiв dо бюdэюепу (розпuсапu за коdамu проzраuноi

uасuфiкацit вudапкiв mа креdumування бюdэюеmу, класuфiкацil
х

коеdumчв ан ня бюdлсеmч )
х

ВИДДТКИ ТА ЕАДАЕЕЯ КРЕДИТIВ - усього х 16 285 500,00 lб 285 500,00

Поточнi впдатки 2000 6 285 500,00 lб 285 500.00

0п.гrата ппацi i ндDахчвдЕпя ша запобiтну плату 00 б 285 500,00 lб 285 500,00

оплuпа поаui 21 10 з 348 700.00 lз 348 700,00

]аообimна плаmа 2 1 3 348 700,00 lз з48 700,00

гпошове забезпечення вiйськовослvэtсбовuiв 2 2

cyddiBcbka вuнаzороdа 2 13

lIаоахуванпл на оплопч працi 2 20 2 936 800.00 2 936 800.00

вuкопuсппння пловапlв l послtlz 2200
Предмети, матерiали, обладнання та iнвептар 22|0

Медикаtr.tенти та перев'язlъальвi матерiали 2220

продyкти харч!ъання 22з0

оплата послчг (KpiM комчнальних) 2240

вилатки на вiлоялхення 2250

]идатки та змоди спецiального призначення 2260

)плата комунальних послуг та енерюносiiв 22,10

) пп аm а m е пп опо сm а ч ан н я 227l

)плаmа воdопосmачання mо воdовidвеdення 2272

1rшam а ел екmроен е pzi l' 22,1з

)ппаmа поuооdноzо zазч )71д

Опцапа iнuпх eHepzoHociiB mа iHulux KoMyHulbHux послу? 22,15

оппапа eHepzocepBicy 22,1б
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ШУJЬЖЕНКО

Наталiя СИЩОРЕНКО

шифiкацii крешгryъаш бюджиу та ие вршовуФся у ря.щу 'НАДХОДЖЕННЯ - усьою''.
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i розробки, oKpeMi заходи по реалiзацii державних

i розробкu, oKpeMi захоdu розвumку по ремiзацii dерэюавнuх

змоdu по реаliзацil deplcaBHtlx (реziоншьнш) про2ралt, не BidHeceHi

та поточнi трансферти пiдприсмотвам (установам, оргшiзацiям)

Поточнi трансферти урядчlм iноземних держав та мiкнародним органiзацtям

Придбання обладнання i предметiв довгбОтрокового корисцвання

буdiвнuцпво (прudбання) iHulux об' екmiв

Р еконсmрукцiя mа респаврацiя i*ul,tlx об'екmiв

Ресmаврацiя патt'яmок ку-пьmурu, icпopil па архimекmурч

пiдприсмствам (установап.r, органiзацiям)

i трмсферти органам державного управлiння iпших piBHiB

трансферти урядам iноземних держав та мiжнародним

'*| Заповшmш розпорщами щоm рiвш, KpiM rcловш розпорядншiв та вацiояшш вищц яавчФщ зшцiв, яш ý6цщредФо встапош9яi пршпачеш у дершвому бюдreгi,


