
ЗАТВЕРД)I(EНО
[iаказ MiHicTepcTBa фiнансiв Украiни
28 сiчня 2002 року Nэ 57
(у редакцii наказу MiHicTepcTBa фiнансiв Украiни
04 12,2015N9 l1I8)

Затверджений у cyMi :

Дев'яносто двi тисячi чотириста ciM грн 00 коп
(92 407"00 грн)

кошторис
на 202l piK

22977|03 Охтирська загальноосвiтня школа I-III сryпенiв ЛЪ1 Охтирськоi MicbKoT ради Сумсько1 областi

Начальник управлiння

Stъmб.}

lдентифiкацiйний
код 05З99691

(код за еffРПОУ та найменувш бюджmноi уЪтшови)

охтипського Dайонч CvMcbKoi областi
(найленувш MicTa, райо}ry, областi)

Вид бюджеry МIСЦЕВИЙ

код та назва вiдомчоi класифiкацii видаткiв та кредитування бюджету 06 Орган з питань освiти i наyки

код та назва програмноi класифiкацii видаткiв та кредитування державяого бюджету
(кол та назва програN4ноi класифiкацii видаткiв та кредитування N,Iiсцевих бкlджетiв (кол та нzuва Типовоi програмноi класифiкацiТ та
креДитування мiсцевих бюджетiв) 0613140 "Оздоровлення та вiдпочинок дiтей (KpiM зhходiв з оздоровлення дiтей, шо
здiЙснюються 3а рахунок коштiв на оздоровлення громадян, якi постраждали внаслiдок ЧорнобильськоТ катастрофи)'l)

Найменування Ксtд

усього на nik
рАзом

загаJIьниЙ фонд спецiальниЙ фонд

1 2 ) 4 5
ILA,ДхОлЖЕнНЯ - чсього х 92 40,7.00 92 407.00

Надходження коштiв iз загальЕого фонлу бюлжету х 92 407,о0 х 92 40,7,00

Надходжеrrня коштiв iз спецiального фонду бюлжету, у тому числl: х
наdхоdэсенлlя Bid ппаmu за послуzu, aцо наdаюmься бюdасеmнlLмu

vcпlalloga]rlu. зzidно iз законоdавсmвом
250 10000 х

(розтп.Iсати за пiдгрутами)

iHlui dэtсерела власнuх наdхоd)юень бюdасеmнtм усmанов 25020000

(розrшсати за пiлгрупами)

iLlLцi наdхоOrrсення, у mому чuслi: х

iнu,ti doxodu (розпuсаmu за коOамu кпасuфiкацii аохоdiв бюdжеtпу,) х

фiнансування (р озпuсаmu за KodaMu кпасuф iкацii' ф iH ан сув ан tlя б ю оэюе m1,

за tпuпом бореовоао зобов'жання)
х

повернення креdumiв do бюdсюеmу (розпuсапtu за коdамu проzрамноi

кпасuфiкацii' вudаmкiв mа кре dumування бюёасеmу, класuф iкацil'

кре dumування бюduсеmу )

х

х

ВШАТItИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТIВ - усього х 92 40,7,00 92 407,00

поточнi видатки 2000 92 407,00 92 407,00
Оплата працi i наDахчвання на заDобiтнч платч 2 00
Оплаmа працi 2 0
3аробimна ruлаmа 2 l
Гро шове з абе з пе че н ня в i йс ько восл уJrсб о в ц i в 2 2

Jуddiвська вuнаzороёа 2 lз
IIарахування на оплаmч поаui 2 20
вuкорuсmання mоварiв i послуz 2200 92 407.00 92 40,7.00

Предмсти, матерiали, обладнашrя та iHBeHTap 22l0
медика.меrrти та пеоев'язчвапьнi матепiали 2220
Iродчкти хаDччваI+rI 22з0 92 407.00 92 40,|.00

Эплата послуг (KpiM комyнаqьних) 2240

Видатки на вiдряджешul 2250



[-

Видатки та заходи спецiального п

Оплаmа iчlaux eчep?oчocii+ mа iнuluх колtунапьнllх послуz

Дослiджеrтrrя i розробки, oKpeMi заходи по реалiзацii державних

i розробкu, oKpeMi захоdu розвumку по реапiзацii' dep)lcatHLLx

Mi захоOu по реапiзацii'dерlсавнuх (реziонсuьнu-t) проzраNх, не BidtteceHi

О бслуzову в ання б opzoBux з обоо'яз ан ь

п}товування внутрiшнiх боргових зоýов'язань

та поточнi трансферти пiлприсмствам (установам, органiзачiям)

Поrочнi трансферти органам державного управлlн}ul lншrтх plBHlB

Поточнi траrсферти }рядам iноземнrж держав та мlжЕародним органlзацlям

Iншi поточнi видатки

придбання основного капiталу

ппилбання облалнанrrя i поелметtв дов

mа респаврацiя iнtцuх об'елопiв

ншI деDжавнIтх запасlв 1 DезоDвlв

Капiта,тьнi трансферти пйприемствбм (установам, органiзацйм)

Капiтальнi трансферти органа,v державного управлiнrя iнших ptBHtB

Капiтапьнi трансферти урядам iноземних держав та мiжнароднйм

Надання внtтрiшнiх кредитiв

[Iепозполiленi видатки

Iнecca ШУЛБЖЕНКо

Наталiя СИДоРЕнко

а сiчrrя 2021 р.

-- aЖЙ4&' #-'-J"iono"io*o оо *ru."фlкацii кредитування бlоджету та не врахову€ться у рялк\, 'НАДХОДЖЕННЯ - чсього"


