
ПОГОДЖЕНО

ЗАТВЕРДItЕНО
Нм Мiшiсreрства фiнансЬ Украi'ш
28 сiчш 2002 poKJ, Nл 57
(у редакцii Екшу MiHicrepcBa фiншсiв Украiш
04 грудя 2015 Nэ 1 1 18)

Затверджений у cyMi :

Вiсiмдесят одна тисяча лlятсот сорок грн 00 коп
1 540

кошторис
на 2021 piк

ксд 05З99691

22911|03 загальноосвiтня школа I-III ЛЬ1 Охти MrcbKol и сyмськоi областi
(код за €ДПОУ в наймец}ванш бюджтвоi уmнови)

код та назва вiдомчоi класиф]кацii видаткiв та кредI{гjzвання бюдкету 0б орган з питань ос

кодта назвапрограмноТ класифiкацiТ видаткiв та креЙтування державного бюджету 
.

(код та назва пРограмноi класИфiкацii вилаткiв та кредитувtlНня мiсцевlлt бюджетiВ (код та назва Типовоi програМноi класифiкацii та кредитуваЕня мiсцеI
бю.Iuкетiв) 0611200 l'НадапнЯ освiти за рдхуноК субвенцiТ з деРжавногО бюджетУ мiсцевиМ бюджетам на надання державно1 пiдтримки особа1
особливимш освiтнiми потребами")

Нойменуванпя код
усrого на oik

рАзом
загальний фонд спецiальний фонд

, 3 4 5
НАЛХ()/lrКШItНЯ - чсього х 54 070 00 2,1 470.00 81 540.00

:Iадходження коштiв iз загального фопд, бюджету х 54 070,00 х 54 070,00

йдходження коштiв iз спецiальпого фонлу бюджету, у тому числi: х 27 470,00 27 470,00
наdхоdасення вid lшаmu за послуzu, u1o наdаюпься боdпсеmнлtмu

Emaцoqarllt. зzidно iз законоdабсmвом
25010000 х

iрозписати за пiдгрупами)
*,

iHuti duсерела MacHtlx наdхоdэюень бюdэюеmнuх усtпанов 25020000 х

,розписати за пiдгрупами)

iHul,i наdхоdасення, у пому чuслi: х 27 470.00 2,I 4,10,00

iHuli dохоdu (розпuсапu за коdамu класuфiкацi'i doxodiB бюdлсеmу) х

фiнансування (розпuсапu за коdамu'класuфiкацil фiнансування бюdэюеmу

ш muпапl бооzовоzо зобов'жанняl
х 27 470,00 27 470,00

фiнансування за акmuвнllмu операцiя.л4u 600000 2,1 470,00 27 470,00

змiнu обсяziв бюdэюеmнuх коuлпiв б02000 27 470,00 2,7 470,00

кошmu, що перйаюlпься iз за2мьноzо фонdу бюdэtсепу dо бюdжеmу 602400 27 470,00 27 470,а0

повернення KpeduпiB dо бюdэюеmу (розпuсаmu за KoDMlu проzрЙноi
масuфiкацii вudаmкiв па крйumування бюdлсеtпу, класuфiкацi|

х
х

ВИДАТКИ ТА ЕАДДЕIIЯ КРЕЛИТIВ - ЧСЬОГО х 54 070.00 27 410 0о 8l 540.00
поточнi видатки 2000 54 070,00 54 070,00

оплата працi i наDахчвання на запобiтнч платч 00 54 070,00 54 070,00
оплапа поацi 2 0 44 з20,00 44 320,00
?аробimна ппаmа 2 l 44 з20,00 44 з20,00
Грошове забезпечення вiйськовослуэlсбовцiв 2||2
'Jydd i вська BuHaz ороd а 13
fIарахування на оплапу працi 2 20 9 750.00 9 750.00
вtlкорuсmання поварiв i послуz 2200
lредмети. матеDiали. обладнання та iEBeпTaD 22l0
Иедикаменти та перев'язувальнi матеDiали 2220

Iроryкти харчувапня 22з0
)плата послуг (KpiM комунальних) 2240
Jидатки на вiдрядження 2250
Jидатки та заходи спецiального призначення 2260
)плата комчнальних послчт та енеогоносiiв 22,70
) пш аmа пепд опо сmачання ,71
)ппаmа воOопосmачоння mа воdовidвеdення 22"72
)mапа е.пекmроенерzii 227з



l

i

Керiвник
IнессаШУЛЬЖЕНКо

Ната.гliя СИДОРЕНКО

Ь?едгryъм бюдму та н9 врахоrуФся у рдtсу ''НДдхОджЕннj{ _ чсьоm"
KplM голом розпорЯдlщiв та яацiовФШ вшцщ вавчщщ заШцiв, якш бФпщредшо шmовreяi прщвачеш у доревЕому бюдffii,

2274

22,]5

22,76

лсржавних
Поспidм 2280

228l
1расluнщlьнш,/ проZрам, не ВЮНесенi

обоml>паgоочч-
2282
2400
24|а
2420

2600
_J _-__ё.. ,_ л.чrчrru lрщ9ц,9рlи lrlлlцrиемотвам (ycTaнoBalм, орrанiзацiям) 2610

- _ - ___, -r*..- Hur u yllpaBлlHIlJI 1нших plBHlB 2620

Соцiальне забезпечепня
26зо
2700
2,7|0
2720

[ншi поточнi видаткп
27з0

2800

з000 2,I 470,00 27 470,00паrll l a]lY 00 27 470.00 27.470,00
lrр9,цметlв довгострокового корист}ъання з1 10 27 470,00 27 470,00

20

з 2|

з 22

Капimальнuй ремонm lсumповоzо фонdу (прtи,tiuрнь)

Капimальнuil ремонm iншчх об'скmiв

з з0
з зl
з|з2

гýкuнgтрJдця та реставрацш зl40
о лwп v п.рул ц lil й,цllulUбоZо Qоноу ( прцu Пцен ь ) з|41
члчl. ь п зуr л чl z ulu pcL пrцбрu ц lt l Нш зl42

. - -..----r-ай. l.wл лхlчл луJlопlурu, lLпUPll пц архlmеКmvРu 3 14з

3150
Придбанпя землi та пематерiаJIьних активiв 3160 l
Капiтальпi трашсферти

з200

:аа:а],пl lрФ9чglrrи пlдIIри€мствам (ycтaнoBaJt{, органiзацiям)

Капiтальнi трапсферти 1рядам iноземних дерхав йiiйi|Ъднr^л

з2l0
з220
з2з0

lрцlr9ч9рlп л4 з240
чrrJ . рlщtllл прЕли l lЁ

'Iodor""*prdu*i" оЙ
4l l0
411.

-:::::::::y:::!:y!:!y!yyL lпбш, уL.пан OBCLM, opzatlla цlя|l 4l12 г
9000'

* Jкраl- {l

а!од 2291-!)


