
i

l

l ЗАТВЕРДЖЕFIО
l Наказ MiHicTepcTBa фiнансiв УкраТни| 

,,8.0l .2002 Ns 57

(у редакцiI наказу MiHicTepcTBa фiнансiв УкраТrrи

04.12.2015 Л9 lll8
Затверджений у cyMi

кошторис
на 2021 piK

ний НВК "ЗоШ
та наиNIенуааllня

Начальник управлiння освiти УжгородоькоТ мiськоi

Уlrtr,ород Закарпатська

КОД ЕДРПОУ

(найшlснування лliста, pal'iorry, областi)

Btt. l бtо Lже гr l Ml( l tЕRИii

код та l{азва вiдомчоI класлкрiкацii видатttiв,га кредитуваIttlя бtодrкету

код l,il назва програп,rноi класи(liкаIriТ ви,,1аткiв ra кредлlт)/ваliня дсржаl]itого бtолrкету

06у з питаIiь освlти i

(K(ilIil Hii jltlIIp()гtr]\ttttti'K.tttcиlllitcltltiTrltttlttKiBTltlillctи,l\Rillll1,1 пtiсllевихбtо:хtсrirr(ко:таназваТиповоi'програмtlоi
i(.luUlll|)ll(itцIl ltиfillItlB,l а крслитуt}f,lIIlя \llcltclJи\ (,Iоrt,/ксгlп-

...--.--.;-_
0c00.1l|Bll\|ll ocBiгHirItt ttогребаrtlt

ý

(грн,t

Найменуванrrя Код
Усього на piK рАзоN4

загальний фонд спецiальний фонд
1 2 J 4 5

НАДХОДЖЕННЯ - усього х 29800.00 14700.00 44500.00

Надходжеrrня коштiв iз загального фонду бюдх<ету х 29800.00 х 29800.00

Надходлtення коul,гiв iз спецiалылого сРонлу бюдlкету, 1,
,гому.ttлслi:

х 1 4700.00 14700.0с)

надходяtення вiд платlr за послуги, що надаються
бrодrкетнимtt устаIiоваNrи згiдно iз заt<онодавством

2501 0000 х

(розписати за пiдгрупами)
Iншi джерела власних Еадходх{ень бюдrкетних установ 25020000 х
(розписати за пiдгрулами)
lнш надходження" у тому числi: х l4700.00 l4700.00
iHuli доходи (розпt.rсати за кодамri lсласифiкачii доходiв
бrодrке,гу)

х

rРirlаr-rсування (розписати за кодаNrrl класи(liкачii

фir.rаllсування бIоджетч за типо]\l боргоrзого
зобов'язання)

х

повернеtlня кредитiв до бюд)riету (розписати за кода]\,IlI

програN{IlоI tt;lаси(l i каuiТ видаткiв,га крелитуван I Iя

бtодritе,гу, r<ласифiкачiТ кредитуванllя бrодrкету)

х
**

ВИДА'ГКИ ТА НАДАI{[tЯ КРЕДИТIВ - усього х 29800.00 l4700.00 44500.00

гlоточнI видАтки 2000 29800.00 29800"00

Оплата працi i нарахування на заробiт}ry плаl,у 2l00 29800.00 29800.00

оллата цэацi 21 l0 24430.00 24430,00

Заробiтlrа плата 2l11 244з0.00 24430.00

Грошове забезгtечення вiйськовослуrкбовцiв 2112



ддiвська винаг

Нарахування на о

iали. обладнання та iHBeHTa

Оплата посJIуг (крtплдqдryнал!цих

Видатки та заходи ьного признq,Igццд

Оплата KoMyHaJlbHиx послуг та енергоноф

Оплата тегIлопостачанЕц

Оплата водопостачацня та

оплата iнших енергоносiiъ та iнших koмyllaJlbниx

,щослiдrкення i розробки, okpeMi заходи по реалlзацll

ав н их (регi онал!цдд) гI]9 Jрзц

Дослiдх<ення i розробки, oKpeMi заходи розвитку по

iзацii державнLй (р9I!9дзддg.!ц) п

OKpeMi заходи по реалiзачii державнIл( (регiональних)

говуванЕя боргових зобов'язань

говування BHyTpi шнiх боргових зобов'язан ь

ння зовнiшнi>< 0"р.о"и- з"0"

Субсилii та поточнi трансфертлt пiдприТплствам

(установам, органiзацiям

поточнi трансферти органам державного управлlння

iншrоt piBHiB

поточнi трансферти урядам iноземник держав та

мiжнародним орrаццедцм

соцiальне забезшечення

Виплата пенсiй i допомоги

Iншi виплати населенню

Iншi поточнi видатки

кАпIтАльнi вдд4Iкц
придбання основного кап

придбання обладнання i предметiв довгострокового

Капiтальне будiвни

Капiтальне булiвнщц9q дбання) iц*цддý:д:Ц

Капiтальний ремонт
капiтальний ремонт житлового фонду (примiщень

Капiтальний ремонт iнших об'Тктiв

Р**"rруо*" *r-о"о.о фо,оу (*
цiя iнших об'iктiв

р еставрацi я пам'ятqц_ДУД

авЕих запасш 1

ПрrдОuн"" зеNIлi Ia нематерiальних ак

Itапiтальнi

Кагriтальнi трансферти пiдприiмствам (установам,

ганlзацlям

Капiтальнi трансферти органа},{ державного управпlннJl

1нши)( рlвнlв

5370.00

капiтальнi трансферти урядам iноземних держав та 323 0

i



Наданлля кредитiв органам державного управлiнtrя

Надання кредитiв пiдприiмствам, установам,

Надаtrня iнших Brly,TpiшlHix кредиr,iв

Надання зовнiшнiх кlэедитiв

rlодiлеrri вtiлаткll

.Щиректор тетяна РlзАк

оксана БУкСАР

20_ р.

\\r*?l:,_. l- .. ,\''it f , 
,

\.,ъ",]1,1au1 . .r,ul,,t,'. ",.;.i 
-

** сйащыёiайяъться за кодом вiдповiдно до класифiкацii кредиryвання бюджец та не враховуеться у рядку
"НАДХОДЖЕННЯ - усього".
***Заповнюсr"a, роri,орrдникаN,lИ ни)tittоt,О рiвня, KpiM головних розпорядникiв та нацiональних закладiв вищоТ освiти.

я KllM безпосередн ьо встановлен i при]l|ачен ня у лерltiавl !ol\ly бlолlкетi.

.+


