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ЗАТВЕРДДЕНО
Наказ МЙiсгерсгва фiнансiв Украitш
28 сiш 2002 року Nэ 57
(у редшцii нжву MiHimepma фiншсiв Украiш
04.12.2015 Nч 1118)

Затверджений у cyMi:
Шiстдесят чотири тисячi дев'ятсот п'ятдесят

(сума словами i

сiчgя 2о2

кошторис
на 2021 piK

23У|9 6222 Qцrптqо"а за.алr,rоо.ul

ý
F,,онь

оБп

(кол за €ЩПОУ та Еайменуваняя бюджетноi установи)

м. Охтирка 0хтирського pal-loнy CyMcbKoi областi
(ваймепуванвя MicT4 райову, областi)

Вид бюджеry МIСЦЕВИЙ

код та назва вИомчоi класифiкацii видаткiв та кредLIтуваIIш бюджету 06 Орган з питань ocBiTlt i науки

код та назва програLIноi кJlасифiкачii вилаткiв та кредитуваIшя державного бюджегу

(код та назва прогрalмноi кJlасифiкачii вилаткiв та кредrrг}ъzlння мiсцевшх бюджсгiв (код та назва Типово'i прогрzlмноi класифiкацii та
кредитуванш мiсцевих бюджетiв) 0б11200 "Еадання ocBiTи за рахунок субвенцii з державного бюджету мiсцевпм бюджетам на наданпя

державноТ пiдтримки особам з особлIlвпми освiтпiми потребапlиll)

Усього на piK
Найменування Код

загальниЙ фонд спецiа,rьний фонд
рАзом

l 2 J 4 5
НАДХОДЖЕННЯ - усього х 42796.0о 22 160.00 64 956.00

Надходження коштiв iз загалыrого фонду бюджету х 42796,00 х 42 796,00

Надходження коштiв iз спецiального фонду бюджеry, у тому числi: х 22160,00 22 160,00

х
нйхоdэrення Bid плаmuза послу2u, лцо наdаюmься бюdсlсеmнлtмu

ycoulчoаaшu, зzidно iз законоdавсmвом
250 10000

(розписати за пiдгрупами)

iHuli dоrерела власнttх наdхоdсюень бюdэюепнuх успанов 25020000 х

(розписати за пiдгрупами)

х 22 160,00 22 160,00iHuti наdхоdэtсення, у mому чuслi:

хiHuli doxodtt (розпuсаmu за KodaMu класuфiкацii doxodiB бюdэюеmу)

х 22 160,00 22 160,00фiнансування (розпuсаmш за Kodaмlt класuфiкацil фiнансування бюdэrеmу

за mапом борzовоzо забов'язання)

22160,00c|l iнансування з а aKmuBHtt Mu опера t 1iяuu 600000 22 160,00

22 160,00злуtiнu обсяziв бюdэrеmнlв коultпiв 602000 22 160,00

кошmu, лцо переdаюmься iз зааальноzо фонdу бюdэtсепу dо бюdясепу

розвuпку (с пе ц iальнuй rh онd )
602400 22 160,00 22 160,00

х
х

повернення KpeduпtiB dо бюdэrепry (розtluсаtпtt за коёсtлttt пpozpa-ttHoI

кла сtлф iKat1 ii Bttёa mкi в mа кре ёu пува t t ня бюdэtс епtу, ктlа сuф i кац ii'

ВI,IДАТКI{ ТА IIАДАIII{Я КРЕДИТIВ - усього х 42 796,о0 22 l60,00 64 956,00

Поточrti видатки 2000 42796,00 42796,00

оплата працi i rlарахчвднrrя lla заDобiтну плату 2l00 42,796,00 42796,00

2l 10 35 080.00 35 080.00Оплппа tt|lпlai

35 080,00Заробiплна плапtа 2l1.I з5 080,00

Гро tп ов е з абез п еч е п t tlt Biti с ьков о слуэtс б о Bt1 i в 2l|2
CyddiBcbKa вuнаеороdа 2\1з

7 716,00 7 716,00HaparyBaHtп lla оплппry процi 2120

вuкорuсmаuп повпрiв i поаtуz 2200

2210Предмети, матерiали, обладнапня та ilrBeIlтap

Медпкаменти та перев|язувалыri матерiал}l 2220

Продукти харчування 22з0

2240Оплата посrтуг (KpiM комупальних)

Видатки на вiдDядження 2250
))60Вчлатки та заходи спецiального пDl{зtIаченIIя

оплата комуналыIllх пос.пуг та енергоtlосiiв 2270

опц а пш пrctu опо с mачан ня 22,71,

2272о пл а па воOопоспачаннJl пла воd о Bi овеа eцHrl



Jlama eleкmpoeHep?ll

прчроOноzо zqзу

227з

22,74

22,15Оппаmа iHuttx e+ep?oчocitB mа iчlпux Kouyчcabчux послу?

22,1бОппапа eHepzocepBicy

2280,Щослiдження i розробки, oKpeMi заходи по реалiзацii державних

2281'поl захоdлt

2282
OKpeMi захоdu по реапiзацii dерэсавнtlх (pezioHaltbHtbv) пpozpctll, не

2400Обслуzову в aHta борzовuх зобов'язань

24l0Обслуговування внугрiшнiх боргових зобов'язань

2420Обслуговування зовнiшнiх боргових зобов'язань
2600Поtпочнi mрансферпtu
2610
2620Поточнi трансферти органам державного управлiння iнших piBHiB

26з0Поточнi трансферти }рядам iноземних держав та мiжнародним

опганiзапiям
2700сопiальне забезпеченпя
2,7|0Виплата пенсiй i допомоги

2720Стипендii

27з0Iншi виплати населенню

2800Iншi поточпi впддткп

22 160,00 22 160,003000Капiтальвi вIrдаткll
22 160,003 l00 22 160,00Ппидбанпя осllовного капiталу

зll0 22 l60,00 22 |60,00Придбання обладнання i предметiв довгострокового користування

3 120Капiтальне будiвництво (придбання)

зl21Капimапьне буОiвнuцпво (прudбання) эtсuпла

з122Капiпальне буOiвнuцпво (прttdбанtп) iншла об' екmiв

3 130Капiтальний ремонт

3131Капiпtмьнuй ремонп )lcululolozo фонdу (прltмiuрнь)

з|з2Капiпальнttti ремонm iпutх об' екmiв

3 140Реконструкцiя та реставрацiя
з14lРеконспwкцiя эrumловоzо фонdу (прамitцень)

з|42Р еконсmрукцiя mа рес mаврацiя iHtпlbx об' eKtttiB

3 143Респаврацiя пач'яmок tg,льпурu, icпopii tпа архimекmурu

3 l50Створення державних запасiв i резервiв

3 160Придбання землi та нематерiальних акгивiв
3200Капiтальнi трансфертп
з2|0Капiтальнi трансферти пiдприсмствам (установам, органiзацiям)

з220iншихкапiтальнi
з2з0Капiтальнi трансферти урядам iноземних держав та мiжнародним

з240Капiтальнi трансферти населенню

41 10Надапшя вшутрiшнiх кредптiв
4113На d ан ня iHutux BHympiutH ix креduпiв
*2|0

IonnoIl".nr.n Biйiirýfifi d{l.ff зrii:-
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f,
бюжчry та ве враховуося у рrдtЕ "НАДХОДЖЕННJI , уоьою"

бюдмi-заповшаься KpiM юловш ршпорщшiв та нацовшш вщш навчшж зшцЬ, м бвпеерешо шаноменi првшчеш у лоршвпому

'rlбаllпii тя .п.пчцi тпянсАепти пiпппиемствам (vcTaHoBaM

налrlIня rджiшнiх кпелптiв


