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Затверлясений у cyMi :

Шiсть мiльйонiв циста дев'яносто двi тисячi
з92 |6l

грн 00 коп

? сtllrя

кошторис
на 2021 piK

23996999 загальноосвlтня I-пI
(код за еДРIIОУ та ЕаймеЕrваящ

мз ]lllcbKol областi

м. оп_п2стI
(паймепуванпя ршоЕу,

вид бlоджетч tчfl СtiЕвий

код та назва вiдоNlчоi класифiкацiт видаткiв та кредитYвання бюджету 06 ОDган з пцтань освiтп i паYкп

та назва видаткiв та
(код та назва програл,Iноi класифiкацii видаткiв та кредитlъаtlllll мiсцевих та назва програмноi класифiкаuii та

кредIrтрашfi мiсцевlж бюджетiв) 0611021 "Надаltllя загальноI середпьоi ocBiTи закладамп здгальноi серед||ьоi ocвiтml|)

усього на pik
Код

загальний фонд спецiальЕIЙ фонд
рАзомНой,,ttенування

4 52 3l
6 392 lб1.00х 5 505 411,00 886 750,00НАДХОДЖЕННЯ - усього
5 505 41 1,00х 5 505 41 1,00 хНадходження коштiв iз загальноло фопду бюджету

886 750,00х 886 750,00Надходження коштiв iз спецiа,чыtого фонду бюдяtету, у тому чltс.iti

25010000 х 809 250,00 809 250,00
наdхоduсення Bid ппаmu за послуzu, lцо наdаюпься бюdэtсепtнuцu

vсmан oqa|llt. зzi dно iз закон оdавспволl
(розписати за пiдгрупами)

786 735,00250 10 1 00 х 786 7з5,00
- плата за послуглI, що надаються бюдrкетними установами зt,iдt,tо з Тх

основною дlяльнlстю

l9 265,00250 10300 х l9 265,00- плата за оренду майяа бюдrкетних установ, що здit:tсlпосться вiдповiдно до

Закояч Укпаiни "Про оренду державного та комунального майltа"

х 3 250,00 3 250,00250 10400надходження бюдrr<стнлж установ вiд реалiзацi в установленому порядку

майпа (KpiM нерухомою мфна)

х25020000iHtai d:хсерел а B,,tacHux н аdхоdэю ен ь бюdэю епн tM успан ов

(розписати за пiдгрупами)
77 500,0077 500,00iHuti наdхоdэtсення, у mому чuслi:

хiHuti dохоdч (роэпuсапtч за коdаuu класuфiкацii doxodiB бюdэtсеtп1)

х 77 500,00 77 500,00

77 500,00 77 500,00600000фi пансуванttя за акпuвн uMu оttерацiялttt
77 500,00602000 77 500,00ыliHu обсяziв бюduсепнuх коutmiв

77 500,00 77 500,00602400
кошmu, що переdаюmься iз заzмьноzо фоttdу бюdэrcеmу do бюdысеmу

оозвumкч hпеuiмьнuй фонd)
х
х

повернеtпtя KpedumiB dо бюdэtсепtу (розпttсапtu за Kodшttt llpozpa,vtHoi

масuфiкацii' вudапtкiв ltta кр еdumува t tня бюdэtсепtу, масuфiкац ii
6 з92 161,00х 5 505 4l1,00 886 750,00тд
63]3661,002000 5 505 411,00 808 250,00Поточпi видаткп

3 236 640,00 3 236 640,002100Оlrлата працi i нарахувапlIя па заробiтпу п;tату
2 649 310,002l 10 2 649 з 10,00Оtьцппtа ttpat(i
2 649 310,002111 2 649 з 10,003а|лобimна пцапа

21,|2Гр outo ве заб езt tеч ен н я в i ttc ь ко в о с луэtсб о Bt1 i в

211зCyddiBcbKa BuHazopoda
587 330,002|20 587 330,00Наржуванttя нл otutttttly працi

2 268 7,71,00 791 985,00 3 060 756,002200Вuкорuсmапня tповарiв i ttослуz

5 250,00 206 530,0022|0 201 280"00[Irlедмети, матерiали, обладнакня та ittBeIrap

6 585,002220 6 585,00Медикаменти та перев'язувалыli матерiми

l 572 865,00786 130,00 786 735,0022з0IIродукти харчування
l30 840,002240 l30 840,00оплата
5 301,002250 5 з01,00Вlцатки на вiдрядясення

х



та

тетяна Ситник

олена MIPOIIIHIIIEHKO

** Cl,rta проФашяФься вiдповiдво до шасифiкацii кредиryвання бюмr},та не вра\овубься у рядку "НА.ЦОЩЖЕНtUI - рього"

2260
оплата комунальних послy| та енергоносiiв ).).,7о l lзб 560 00 1 136 560.00
о плаmа п е ttл о пос mачання 2271 876 630,00 876 630"00
оппаmа воdопосmачання па воdовidвеdення 22,72 61 979,00 61 979,00

О пл ап а е,п е к mр о е н е pzii' 22,1з l78 237,00 178 237,00

Оппаmа прuроdноzо 2азу 2274

Опцаmq iншlй eчepzoчociir mа iHtuux KoMyHa,lbчux послуz 22,75 19 714,00 19,714,00

Оплаtпа eHepzocepBicy 22,1б

Дослiдження i розробки, oKpeMi заходи по реалiзацii державних
(пегiпнапьпих\ пппmям 2280 2 075,00 2 075,00

Щослidсlсення i розробкu, oKpeMi змоdu розвumку по ресulЬацii dерэrcавнtlх 2281
OKpeMi змоdu по реацiзацit dерJtсавнtа (pezioHaлbHttx) пpoepallt, не BidHeceHi 2282 2 075,00 2 075.00

О б oly i о ву в а н ttя б opz о в uх з о б о в 
lяз ан ь 2400

Обслуговування вrтутрiшнiх боргових зобов'язань 241,0

Обслуговування зовнiшнiх боргових зобов'язань 2420

Поmочнi tпрансферtпu 2600
Субсидii та поточнi трансферти пiдприемствам (установам, органiзацiям) 26l0
поточнi тран!ферти органам державного управлiння iнших piBHiB 262о
Поточнi трансферти урядам iноземних держав та мiжнародним органiзацiям 26з0
соцiальпе забезпечепня 2,700
Виплата пенсiй i допомоги 2710
Стипендii 2720

Iншi виплати населенню 27з0

Iшшi поточпi вtrдаткп 2800 16 265,00 16 265,00

Капiтальпi впдаткп з000 78 500,00 78 500,00

пршдбашшя осшовIlого капiталу 3 100 78 500,00 78 500,00

Придбання обладнання i предметiв довгострокового користування зl10 78 500,00 78 500,00

Капiтальне булiвництво (придбання) 3 120

Капimальне буdiвнuцпво (прudбання) эюumла зl2l
Капimмьне буdiвнuцmво (прudбання) iншла об' екmiв 3|22
Капiтальний ремонт з 1з0

Капimапьнuй ремонп rlсumловоlо фонdу (прuмiщень) з 131

Капimмьнuй ремонm iHmlll об'екmiв зlз2
Реконструкцiя та реставрацiя 3 140
Р еконсtпрукцiя эtсlлtllловоzо фонdу (прuмiщень) 314|
Реконспрукцiя mа ресftlаврацiя iчulux об'екmiв зl42
Респаврацiя паu'япок кульmурu, icmopii па apxiпeKпyplt з 143

Створення державних запасiв i резервiв з 150

Придбапня землi та нематерiмьних аtсгивiв 3 l60

Капiтальнi трапсфертп 3200
Капiтальнi трансферти пiдприемствам (установам, органiзацiям) 32 10

Капiтальнi трапсферти органам державного управлiння iнших piBHiB з220
Капiтальнi трансферти урядам iпоземних держав та мiжнародним з2з0
KaпiTa.ltbHi трансферпл населеяню з240
Надпшшя BrryтpimHix кредптiв 41 10

Наlання креdumiв opzaHaM depllcaBHozo управлiння iHultlx piBHiB 411 l
Нада п цяФSii tцiii'[ilKp сд штi в 4210
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