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Затвср,luксниii у, cr rri ,

Вiсiлtдссят Bicibl гt.tся,t дсв'ятсilт тр1.1дLцть дсв'ять ц)н 00 коп
(88 939.00 грн )

(cvNla словаNlп i ttифрами)

23996999

кошторис
на 2021 piK

сiч ня

ЛЪ3 охти MlcbKolзагальноосвiтня школа I-III
(кол за СДРПО)'та IIайNlеILyваIшя бюджетltоi

lдснтифiкацiйний
код 05399691

м. Охтирка Охтирського району CyMcbKoi областi
(IIаймен),Rаl]IIя Nlicтa, райоll),. областi)

Вид бюджету МIСЦЕВИЙ

код та назва вiдомчоi кJlасифiкацii видаткiв та кредитування бtоджету 06 орган з пIIтань ocBiтtl i наYкrI

код та назва програJ\4ноi видаткiв та кредитуваЕшl державного бюджету
(код та назва програ\rноi к;,1асифiкацii вилаткiв та крелит},вання r,ticlleBиx бIо.цжетiв (Ko.;t,l,a на:зваt ТиповоТ програNlноi к.,rасифiкаuii та

кредитувalннJл мiсцевих бюджетiв ) 0613l40 "Оздоровлення та вiлпочинок дiтей (KpiM заходiв з о3лоровлення дiтей, шо 3дiйснюються
за рахунок коштiв на оздоров.пення громадян, якi постражда.пи внас.пiдок Чорноби.пьсысоi катастрофи)")

Усього на piK

спецiальниЙ фонд
рАзомНаiLuенуванttя код

загаlIьний фонд

2 з 4 51

88 9з9.00НАДХОДЖЕННЯ - усього х 88 939л00

88 9з9,00 х 88 9з9.0t)Надходження коштiв iз загального фонду бюлжеry х

хНадходкення коштiв iз спецiального фонду бюшкеry, у тому числi

х
наOхоdження вid п-паlпu за послуZL!. tt1o наdаюпlься бнэDэкlепtнлt-lttl

усmанова]|tu, зzidно iз законоdавсmвом
250 l 0000

(розписат.r за пiдгрулами)

25020000iHuti duсерела власнuх наdхоduсень бюdлсеmнtм усmанов

(розписат.r за пiдгрупами)

iHuli наdхоdэюення, у tпoltly чuслi: х

хiHtui doxodu (розпuсапu за коdамu класuфiкацil'dохоdiв бюdэюеmу)

фitпttсуваttttя (розtlчсаtпLt за ttodaMLt класuс|iкацii| фillаllсуваllllя бкэdtttеtп1,

за пluпо]ll борzовоzо зобов'я:занrt я)

х

х

l1оверненrlя креdumiв do бюdэtсепу (розпчсапlч за коdаltч l1pa:pa.\ltloi

кп асuфiкац ii' вчОапкiв пла ttpedu пlування бюdlюепl1,, кл acu ф iкац ii'

88 9з9,00х 88 939.00ВI,IДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТIВ - yсього

88 9з9.00 88 939,00Поточнi видатки 2000
2100Оплата працi i rlарахування на заробiтну плдту
2110Оплаmа працi
21l lЗаробiпна плаmа

2|1,2Гр оut о в е з аб е зпе че нн я в iйс ько в о слуэюб о вц i в

Суёёiвська BuHazopoda 2l lз
Наtlахування на оtlлапtу tlрацi 2|20

88 939.00Вuкоlluсmаняя moBalliB i послуz 2200 88 9з9.00

22].0Предмети, матерiми, обладнання та iHBeHTap

Медиttаменти та перев'язувальнi матсрiали 2220
22з0 88 9з9.00 88 939,00Продукти харчування

Оплата посrrуг (KpiM комунальних) 2240

2250Видатки на вiдрядкенrrя

х



Видатки та заходи спецiального призначення 2260
Оплата комунальнrх послуг та енергоносiТв 22,70

о плаm а lп е пл о п о с l11 ач а н н я 227 |

о пп а mа в оd оп о с пtачанн я пt а в о d ов it) ве с)е t t t tя 2272
оплапа елекmроенерzii
Оплапа прuроdноzо zазу 227 4
Оrtцаmа iHul.ux ettepzoHoci|B п,tа iяuluх комунальlluх послуZ 227 5

О п-q а пlа е н е р z осер в i с), 227 6
!ос,riдlttення i розробкll, окрспti заходlt по рсапiзачiт лержавн1.1х

фсгiональних) програ]\1
2280

7\ослidэюеltltя i розробttu, oKpe.Mi захоdч развuпlку^ по реа_пiзаLlil-dер.жавнttх

( р е z i он апьн ux) п р о zp alt
2281

OKpeMi захоOtt по реапiзацii'Oер,жавltuх (peeiottaлbrtttx) l1pozpall, не Bidttecetti 2282

Обслуzо ву в ання борzо в uх з о бов'язань 2400

Обслуговування внутрiшнiх боргових зобов'язань 241,0

Обсlryговув4цня зовнiшнiх боргових зобов'язань 2420
Поmочнi mрансферmц 2600
Субсидii та поточнi трансферти пiдприемстваLr (установалл, органiзацйм) 2610
Поточнi трзнсферти органам державного упрtвлiння iнших piBHiB 2620
Поточнi трансферти урядам iнозецних дер}кав та мiжнародним органiзачiям 26з0
соцiальне забезпе.tепня 2700
Виплата пенсiй i допомоги ),710
СтипендiТ 2,720
Iншi виплати населенню 27з0
Iншi поточнi видатки 2800
Капiтальпi видатки з000

Придбання основного капiталу з 100

Придбання обладнання i предметiв довгострокового користування зl l0
Капiтапьне будiвництво (придбання) з l20
Капimмьне буdiвнuцmво (прudбання) асumла Jlll

iHtulх об'екmiвкапiпальне з|22
Капiтальний ремонт 3 130
капimальнuй эlсullLао в а?о зlз1

iHtutх об'екmiв з|з2
Реконструкцiя та реставрацiя 3 140

Р еконспрукцiя )юuпJловоzо ф онф (прtlлliще нь) з 141

Р е к о нс mрукц iя mа ре сmа вр ацiя itl t uux о б' с кпl iB з l42
Р е спаврацiя пмl'яmок lg1,obmypu, ic пор ii' mа арх imе кmурч з 14з
Створення державних запасiв i резервiв з l50
Придбання землi та н9матсрiапьних aKTllBiB з l60
Капiтальнi трансферти з 200
Капiтальнi трансфертц пiдприемствам (установам, органiзацiям) з2l0
Капiтапьнi трансферти органqм деря(авного управлiння iнших piBHiB з220
Капiтальнi трансферти урядам iноземних держав та мiжнароднлt,лt 3230
Капiтальнi трансферти населенню з240
Надання внлрiшнiх кредитiв 4110
Наdання креduпliв ор2ана.44 dерасавноzо управлiння i*ul,ux piBHiB 4l ll
Had ан ня кр е dumi в п i dпрuсм сmв fuу, у с mа н о в алl, ор е а н iз ац iям 4l 12

4l lз
шнlх +210 l
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