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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ MiHicTepcTBa фiнансiв Украiни

28.01.2002 N9 57

(у редакцiТ накшу MiHicTepcTBa фiнансiв Украiни

04.|2.2015 м l118

Затверджений у cyMi

Начальниtt управлiння освiти У NIlcbKoi

-- t,,ц,r"О
1,1 сiчня 2021

кошторис
на 2021 piK

26099l 02 Спеltiалiзовзrl!l!i.FIВК "ЗОШ I ст.-Д}lЗ" "Пrrолiсоlс"
(кол за (_'!РГl()У,tа найшtеltl,ваlнtIя бtоллсеrriоi ycTaHtlBrt)

Y;t;l opt1_1 Jаt;арпu lct,Ka _

- Вил бrодrкеr,у l мlсцЕвиЙ
(наtйпtснl,ваttltя лtiс,га. райоtt1-. областi)

L

liол'|'а назва вiд9191tl9i класи(lirtаrrii видатItiв та крсJlи,I),ваttня бюл;ttет1,

6 Упрttвлiння з пriтань освiти i

Itод та нilзва програмноТ класlr(littашiТ ви,,lаr,кiв та ]iредитуваII[Iя державIIого бкrдrкету

06 l 7520 Реа.riзацiя I Ia цiоrlа,I brloi tIрогрltNr It i нфсlрпlir гlrзirrlii

li.litси(l)lкilull lJиrllll l(I}} гil l(рс_]ит) lJilHня \llсцсвll\ oIo,t)}iclIlJ

(грrr)

Найменуванrrя Код
Усього на piK рАзом

загальний фонд спецiальний фонд
1 2 J 4 )

НАДХОДЖЕННЯ _ усього х l 9200.00 1 9200.00

Надходження коштiв iз зага.льного фонду бюджету х l 9200.00 х l9200.00

I-Iадхолтrення KolltTiB iз спецiа-,tыlого фонду бюл;кету, у
Tol\,tv чисJIi:

х

[,lадхолження вiд ttла,ги за rlослугll. tllo налаIоl,ься
бtодлtетнlтп,t1,1 yc,гalloBal\lt| згiдl]о iз заltоtlодавствопt

250 t 0000 х

(DозгItlсатtл за пiлгD\,пам I.1)

Iншi д;ttерела вJIасних надхолжеIIь бюлrкетtлих установ 25020000 х
(розписати за пiдгрупаN,lи)

lHLlJ LtаДхолiliеl]}lя, 1, 1Сrply .1цgлi, х
itrшi дсlходи (розплtсати за колаN,rи к"гtасифiкашiТ доходiв
бlо;tittе,гу)

х

(li llar rc.yBaH llя (розп lrсати за кодаNl и tiласиф i i(al liТ

фiнаrrсуванrrя бюд;,ttету за типоN,I боргового
зобов'язаIjtlя)

х

повернення кредитiв до бlодпiету (розписатtл за кодаN,rи

проl,рамноi класифir<аuii вида,гкiв ],а крел1.1l,уl]анIlя

бtодrтtету. класифiкацii кре/IlIтуванIIя бIо:tтtетч)

х
х

'i*

:k*

ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТIВ - усього х l9200.00 I 9200.00

IIоточнl в}IдАl,ки 2000 l9200,00 l9200.00

Оплата праIli i ,tарах1,ваlI[Iя tla заробi,гlIу плат\, 2 0()

Оплата працi 2 l0
Заробiтна плата 2 l1

Грошове забезг{ечеЕня в iйсьttовослуяtбовцiв 2 12



ети, матерiали, обладнання та iHBeHTa

каменти та перевtязувальнi матерiали

Оплата водопостачання та водо

оплата iнших енергоносiiв та iнших Ko]\{yHaJIbtll,tx

,Щослiдження i розробки, oKpeMi заходи по реа-лiзачii

дослiдженrrя i розробки, okpeMi заходи розвитку по

iзацiТ державнLD( (рtЦ

OKpeMi заходи по реалiзачiТ державних (регiональних)

не вiднесенi до зQц9д!р*р9э9

внутрiшнiх боргових зобов'язань

зовнiшнiх боргt,lвих зобов'язаrt ь

СубсилiТ та поточнi трансферти пiдпрлIiмствам

поточнi трансферти органам державного управпшIuI

поточнi трансферти урядам iноземних держав та

мiжнародним органiзацiям

соцiальне забезпечення

Iншi виплати населенню_

кАпlтАльнi видАтки

придбаtrня обладнання i предrr,rетiв довгострокового

Капiтаrьне будiвницт"о (придбан,пя)

Капiта_тlьний ремонт житлового фонду (п l.]gдt

Капiтальний реrцонт iнших об'ТктЬ

цiя житло вого фqцдуlцрд!!lце riь_

их запасiв i рэqgрэ:р

If рt rдбання землi та пец4gдеJ.! ал ьних актиI] |в

Капiтальrri траrrсферти rliдприТмс,гвап,I (ycTaHoBabt,

капiтальнi трансфертлl органам державного управпiння

lнtuих plBHlB

Капir,алыri rраtlсфер,rИ уряJ(аN4 itлоземниХ ilep)I(aB l'a



Капiта,тьнi трансферти населенню

Надання кредитiв органам державного управлiння

Надання крелитiв пiдприiмстваNl, установам.

Надання iнших внутрiшнiх
надання зовнiшнiх

1,1 сiчня 2021 р,

за кодом вiдповiдно до класифiкачii кредитуванrrя бюджету та не враховуеться у рядку

- "НАДХОДЖЕННЯ - усього""
***Заповнкэсться розпоряднtlками нl.t)кчого рiвня, KpiM головних розпорядникiв та нацiональних закладiв вишоТ освiтИ,

якIlпt безпосерелньо BcTaHoB.tteHi при tначення у державному бюллtетi.
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ВiдповЦ*,{ь!rе ý<;'c}l:,,i


