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Затвердlкений у cyMi

Нtrчiulыtиlс управлiння освiти У j\,I lcbKol

кошторис
на 2021 piK

( l li,,tгrис)

l5 сiчня 2021 р.
Кgд €ДРПоУ

УiIсгород Заtкарttагсы<а
(ttаt"rлrенувttння пriста, району, об,ластi)

-- Вид бкlдтiеr,ч 1 МiСLlЕI]ИЙ

кол та назва вiлоittчоТ класи(lirtачiТ вrlдirткiв та кредит}вання бюдже,l,у

0(l }'ttpaBлitllllt } llItlltltl, llcBitll i tt:tlltlI

Kojt l а назва прсll,рал,trlоТ к.;lliсифirtацiТ вrIдrтгкiв TLl ]{pejltll,yI]aI.IIlя ,ltep),K?lBHotrl бtc,lilrKer,\,

Ii-lilcи(|)]IiilItlI Bl1-]alIiIB lil кре-1Ill_\ваIlня \llсuсви\ r)Io-])Ite,IlB

06l I(}23 llallartttя заl,ilJlLltоТ серсдttьоТ trсвi,гtt сllецiа.ltiзоваIltIi}Ili зat\,.Ilarlrl}tll заI,:l.:IьlIоТ середttьоТ tlcBiTll

(грн)

[Jайменування Код
Усього на piK рАзом

загальний фонд спецiальний фонд
l 2 J 4 5

НАДХОДЖЕННЯ - усього х 8 l 07820"00 , 762000.00 8869820.00

надходження коштiв iз загального фондч бюджету х 8 l 07820.00 х 8l07820.00
'jалхоltяtення t<оштiв iз спецizutьного фонлу бтодlItе,гу. у
топлу числi:

х 762000.00 762000"00

На/iходжеrlltя вiл trла,гl.t за послугI.1. що надаються

бюдяtетtIими ycTaнoвaNlIl згiдttо iз законодавством
250 1 0000 х 762000.00 762000.0t)

(розписати за пiдгрупами)
Плата за посJIуги, що надаIоться бtоджетнимlr

ус,гаl]оI]аN,l1.1 згiдно з ix осlJовlIою лiяльнiс,гю

25010100 762000.00 762000.00

lншi дrкерела вJIас[Iих надходжеI{ь бюджетних установ 25020000 х
( розlrtlсаr,и з;t пiлгlэупаtчt и )

lнlu надход)кенIIя. у 1,ому .1цgr,1, х
itrшi дохо;iи (розписати за колаN{1,I класифiкачii лоходiв
бюдже,гч)

х

фiнансуванltя (розlurсати за кодами класифiкачiТ

фiнансування бюдже,гу за тиIlом боргового
зобов'язаlt rtя)

х

повернення кредитiв до бюджету (розписати за кодами х
t tp о грам ноi кл ас lrtp i rtart ii tз t tлатк i в 1,а крел1,Iт)/ I]анIlя

бtrэдlке,гу, класиdiirtацiТ крел}tтуванt{я бюдяtету)

х
'< '.

*;k

ВИ/IАТКИ'ГА I{АДАtlI{Я КРЕДИТlВ - усього х 8 l 07820.00 762000.00 8869820.00

IIоточi{l видАтки 2000 8 l 07820.00 762000.00 8869820.00

Оrt.пlt,t,а праrti i IIal]axyllatIlIiя rla зарtlбiтtt\/ IIлат\/ 2l 00 6845420.00 2l з500.00 7058920.00

оплата пDацi 2l l0 _56l l(X)0 0() l 75000.00 5786000.00



1 2 J 4 .5

заробiтна гьчата 211l 56l 1000,00 l 75000.00 5 786000.00

ГDошове забезпечення вiйськовослу2цб9ццlс 2ll2

Суддiвська винагорода 2l lз

t
Наоах\ъання на ошtату працi 2120 |2з4420.00 з 8500,0() l ]72920,00

ВикоDлrстання ToBapiB i послуг 2200 l 257400.00 548000.00 l805.100.00

Предмети. матерiали, обладнання та iHBeHTap 22 l0 74000.00 30000.00 ]0_t000.00

мепикаменти та пеDев'язувальнi матерiали 222о 7400.00 r+00.00

пподчкти харчуванrul 22з0 з99000.00 500000.00 899000.00

Оплата послуг (KpiM комудальних) 2240 99000.()0 l 00()(),()0 IU9()00,00

Видатки на вiдрядження 2250

22.60

Оплата коNIунаJIьних по!дуд ]а Jд9рI9д99iД 2210 678000.00 8000.00 686000.00

оrrлата теплопостачання 22,7|

Оплата водопостачаЕюt та водовiдведеrшя 22,72 4l 000.00 l000.00 42000.00

оплата електроенергii 221з 287000.00 2000.00 289000.00

оплата природного газу 2274 340000.00 5000.00 з45000.00

оплата iншlих енергоносiтв та iнших комуtlалы,lих

послч г

22,/5 l0000.00 l0000.00

Щослiджеtrня iрозробки, oKpeMi заходи по реалiзачii
пеD}кавних (оегiональних) програм

2280

,Щослiдження i розробки, oKpeMi зtlходи розвитку по

nea пiзаrriТ леDжавних (оегiонатtьних) програм

228 1

OKpeMi заходи по реалiзачiТ державних (регiоналыrлrх)

ппогпам_ не вiлнесенi до заходiв розвllтку

2282

Обслуговування боргових зобоts'язань 2400

обслчговування внутрiшнiх боргових зобов'язанд 2-,1 l 0

обслуговyвання зовнiшнiх борговцх зобов'язань 2420

Поточнi трансферти 2600

Субсилii та поточнi трансферти пiдприiмствам
(чстановам. органiзацiям) _

26l&

2620

26з0

Соцiальне забезпечення 2,700

виплата пенсiй i допомоги 2,|l0

стиrrендii 2,720

Iншi виплати населенню 21з()

Iншi поточнi видатки 2800 5000.00 500.00 5500.00

КАПIТАЛЬНi ВИДАТКИ з 000

Придбання основного калiталу з l00

придбаrrня обладнання i прелметiв довгострокового

кооистчвання

зl 10

Капiтальне будiвництво 1прилýзцIФ 3 20

Капiтальне будiвництво (лрилбання) житла з 2l

Капiтальне будiвництво (придбзццд)Дшш< sб*В]Ц _) 22

Капiтальний ремонт з з0

Капiтальний ремонт житлового фонду (гlрI4мiщенф 3 зl

Капiтальний ремонт iнших об!щl!q з з2

Реконструкцiя та реставрацiя 3 l40

реконструкцiя лtитлового фsддУ]ДРЦЩlЩggФ 3 4l

Реконструкцiя та реставрац!sjцшцI_gý]цЦ 3 42

4з

3 50

Придбання землi та немат,ерiqльних активiв з 60

KaцiTarbHi трансферти 3200

з2l0



Капiтальнi трансферти органам державного управлiнтш

Капiтальнi транс(lерти урядам itлоземних деря{ав та

м iiKttaptlдH llпl оргагr iзацiя пц

КаrriталbHi TllaHcd;epTtt населеIiHlo

ння BtlyTpimHix

Надаtittя кре;tи гiв opl,aнaNl лержавного yltpaBiriHttя

Надаtrtш крелlлтiв пiдприТмствам, установам,

I{адання зовнiшнiх
подlленl вllдатки

15 сiчня 202| р.

ься за колоN4 вiлпоiзiдно до класифiкацiТ креltит),вагrня бюджету та не враховуеться у рядку
"НАДХОД)КЕННЯ - усього".
***ЗаItовнюсться розпоряднt.lкаtчll.t tIl]я(Llого рiвня. KpiM головних розIlорялнltI<iв,га нацiонаJIьнttх закладiв виt_ttоiосвiти.

якrtм безпосереднь0 встановленi прlIзнаLlенttя у дер>trавному бюлrкетi.
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