
зАтвЕр№Ено
Наказ Мiнiстерства фiнансiв Укра.і.ни 28.01.2002 № 57

(уредакцi.і.наказуМiнiстерствафiнансiвУкра.і.ниО4.12.2015№і1і8)
Затверджений у сумi: П'ять .мiльйонiв чотириста дев'яносто сiм тисяч
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22978663 Управлiння освiти Шосткинсько.I. МР

Кошторис на 202

(код за едрпоу та найменування бюджетно.і.
Шостка, Сумська область

(найменування мiста,
Вид бюджету   мiсцевий (бюджет шосткинсько.і. мiсько.і. тГ), району, област|)

установи)

:%аТтакjНваf:акрВ:З:МтуЧ::нЧ::СбИюqjkаеЦЁ             О6  ОРГаН З ПИтань освiти i науки, молодi та спорту
код та назва програмно.і. класифiіtацi.I. видаткiв та кредитування державного бюджету

:3:дТиатуН::::яП#?сГ3::иНхО.:#да#Ё:К;кЦоjiВтИад:::':ВаТfипово.,.      О611032

вiсiмсот
в.ятнадцять грн. 00 коп. (5497819,00 грн. )
(сума словами і цифрами)

освiти Шосткинсько.Г
ради

(посада)
Наталiя СЕРГЕйКО

Надання загально.і. середньо.і. освiти спецiальними закладами
п.ро-ЬаLно.і. кла-ёйаiii.L.i.і.Ъ-иПд':;ki.; t.:Чfрёi йi}.вВаанL:' Luj::'евих                      =g:#:::.:^О::i:rиТТ: дiТей, Якi потребують корекцi.і. фiзиiLого +а;а-6-б
бЬдkетiв)                    .    --T    --.Г .-....-.-. `Г'Y-'" ' J[j'С'ППЛ  ''''-Ц9.5Ил                              РОЗУМОВОГО РОЗВИТКУ

загально.і.

Код                           Усього на рiк разом
Загальнm фонд Сг]еLliаітьний

2 3
Фонд4

5

lI'

- усього,Надходженнякошiвf3загальногофондубюдже`Iу|НадходженнякоштiвiзспецI.альногофондубюджету,утомучисjli:,-г[адходжешявiдптtа"запослут`ищонадб х 5497819,0q'                      0,0Ох0            5497819,00
х 5497819,0х 5497819,0000,00
х 0,0

законодавстЕюм                                  '             аЮТЬСЯ   ЮдЖеТНИМИУСтановамизпдноіз                     (!  25oіоооо х 0'00                          0'00

Ё=И=о:=щ"о::)_ся бюджmими у"новами зшо ux "овною шшьніm          IНаjщощеннябюдже"ихустановвiддодатковоi(господарсько.і.)дiяLльносП|Платазаорендумайнабюджmихустанов,щоздiйснюстьсявhповdнодоЗаконуУкраниТ[ро|рендудержавноготакомунальногомайна'На{вюдженнябюдже"ихустановвiдреаjіiзацi.і.вустшов]іеномупорядкумайt]а(крiмерухомогомайна)
25010100'                       Х 0,00 000
25010200 х 0,00 000
25010300 I                     Х25010400Х 0,00 0,00

0,00 0,00)
- iншi джереrlа вjlасних надходжень бюдже"их установфозписа"запфупами)Бjтагодiйнiвнескиантита

25020000                       Х) 0'00 o,oo!

FU"^пж`е::яkщ=оЁ;м"крн:вдбЁ;дН:Ки=jЁЁянii;ьF:аиiТ:-РоТдТiо=Ру~mТ:аF;йiТ:ЗГ:iLjЁ-ч;С=:ТZj%%%                 §jш,*пiльнихпотребземеjіьнихдijіяноктарозмiщенихнанихiншихоб'сm.внерухомогомайна,щоперебуваютьуприва"iйшасностiфiзичнихабоюридичнихосiб
0.00 000
0,00 0,00

фахо?оiпередвищоiтавищоiосвiтивiдрозміщеннянадепозитахтимчасововiтIьнжбюдже"кошпв,отримашзанаданнягIjта""послуг.якшотщммзаютадамзакономнадаііовiдповiдн •!   25020300  іих(eIll х 0,00 тправо; надходження, що отримуютъ державнi i іtомунаjlьнi заклади фахово.і. передвищоi. та виі1іоосЫти,науковiус"оьиmзаmадикультурияквiдсо",нарахованjназаjіишоккоштiвна

оточних рахунках, відкритих у банках державного сек.юру дjlя розмiщення власних
адюджень, отримаm як плата за посIIуги, що надаються ними 3гiдно з основною дiшьнiстю.лаюдiйнiвнескитагра"iшiно  `                      ,

адх  дження, у тому чис7[і.i-jншiдоходиФоз"сатизакодами ктIасифIкацii. доходiв бюджету)|-фiнансуванняФозписатизакодамиютасифiкацjі.ф. _х 0.00 0ool
!

х
Iз1 обов'язання)                                                                       'НаНСУВаJТНЯ бЮдЖету за типом  боргового-поверненнякредитівдобюдже.ту(розгіиса"за lx

l кредИТУванш бюджету mасифiкацj.,. кредитувашя КбО:даМжИетуlОГРаМ НО' КЛаСИфі Кацн вида"і в та                           ]                     х
)

хВИд4ТКИТАНАЛАННЯКРЕдИТlВ-усьогох5497819 00| ** „I

ПОючнi видатки,Onjlamпрацiiнарахування на заробiтну плату '!,20005497819,00 0,00|            5497819,00|5497819,00

2100                           54978|9,00 !              5497819,00о,-mпрацi                                                 _   ____--__   _    _    т__-__-_------------------
2] 10                           4560728 00 4560728 00'з'гаробiтна плаmошб
2111                              4560728,00 |            4560728 00

)    р     ове за  езпечення військовосtіужбовців,!СуддiвськавинагородаtНарахуваннянаопjтатупраШ
2112211з        ,

lj

'                        ,     ,.    "I
937091,00|3   091,00



| Використання товарiв i послуг 2200
i Предме'ги, ма'Iерiаj[и, обладнання m iнвенmр 2210

I

!  МедикамеIml та перев` язуваj[ьнi матерiа.ти 2220 ]I

| Проду" харчування 2230 ''

! Опг[аm послуг (крiм комунаі[ьних) 2240
!  Видатки на вiдрядження 2250

| Видатки та заходи спецiального признаdення 2260
| Оплаm комунаj[ьних послуг m енергоносi.і.в 2270
` ОпTіаm тепj[ог[остачання

2271
Оплата Еюдог]остачання та водовiдведення 2272

l

Огшата ег[ектроенергi.і. 2273
Оплаm природного газу 2274

| Оплаm iнших енергоносi.].в та iнших комунальних послуг 2275'  Оплата енергосервiсу
2276

дослiдження i розробки, окремi заходи по реаjіiзацi.і. державнLt-(рЪ'hlБЬ==LТхГ- 2280
програм

і  дослiд>кення i розробки, оttремi заходи розвитіtу по реаjтiзацi.і. державних 2281
) фегiональних) проIі]ам
Окремі заходи по реаjтiзацi.і. державних (регiональних) програм, не вiднесенi до 2282
заходiв розвитку

|  ОбСЛУГОВУВаННЯ боРГОВИХ ЗОбОВ` ЯЗаНЬ 2400
I Обслуговування внутрiшнiх боргових зобов` язань 2410
' Обслуговування зовнiшнiх боргових зобов` язань

242o       i

| Поточнi трансфер" 2600       !
Субсидi.і. та поточнi трансфер" пiдприсмствам (установам, Органiзацiям) 2610 -

( Поточнi трансферти органам державного управлiння iнших рiвнiв 2620       I

! Поточнi трансферти урядам iноземних держав та мiжнародним органiзацiям 263o       !
I СОцiаjтьне забезпечення 2700

( Вигшаm пенсiй i допомоги 2710
l

I  Стипендi.і' 2720
!

і Iншi вип]Iа.m насеііенню 2730
Iншi погючнi видатіtи 2800
Капiтальнi видатки зооо
Придбання основного капiтаjту з100

! Придбанш обг]аднання i предметiв довгострокового користування з110

! Капiтальне будiвниIпво (придбання) з120
| Капiтальне будiвнищгво (придбання) житла з121

| Капimльне будiвниIфо (придбання) iнших об` сктiв з122

| Капiтат[ьний ремоп 31зо       l

( Капimльний ремоЕгг житjтового фонду (примiщень) 3131        ,

|  Капiтаjтьний ремонг iнших об` сtстjв з132
|  Реконструкцiя та рес"рацiя з140        l

i Реконс.Iрукцiя житлового фонду (примiщень) з141

(  Реконс.Iрукцiя та ресmврацiя iнших об` сктiв з142
I  Реставрацiя пам` яток культури, iсторi.і. та архiтектури 3143 -
і  Створення державних запасiв i резервiв зls0

]

: Придбання землi та нема'герiальних активiв з160
_

)

! Капiтшьнi трансферти з200' Капiтальнi трансферти пiдприсмствам (установам, органiзацiям)
з210

Капiтальнi трансфер" органам державного управг[iння iнших рiвнiв з220
іКапiтальнiтрансфертиуряТL;-J:То;;м-нti-хТе-р-жавтамiжнародни-м-Трганiзацiям з230
Капiтальнi трансферти насег[енню з240

і Надання внугрiшнiх кредитiв 4110

і Наданш кредитiв органам державного управлiння iнших рiвнiв 4]11

i Надання кредитiв пiдпри€мс`гвам, ус`mновам, ОрганiзаLіiям 4lli__лг__- '

i Надання iнших внутрiшнiх Еtредитiв 411з/'l          //

| Надання зовнilщiх чрефв 421о[    '''         I/
IНеР9mТQдЬ\е'ЕiLЕНдШкй'..tэR 9оом}`',    х
н,§УЁФ:`*                е§,.:Ё}„СВ|ТИ ШОСТКИ:;:,::;::::КрО'Р"              t(ЁіЁиссt)Iv    ^  і/  ::::::ЯсСуЕхРоГЕйконос

ё.:*зуОЛЮ.ьафаяqря?"%а'Оi:и:Lд:ООВ:д::вндя:к#СгИо::К:нЦ:'хКЗ::пИоТ:::::,вб:адЖнеаТо:аалНь:и:ОзааХ:В#е,ТвЬ::доО,Яодс:,i'#,Ж
ЕННЯ -УСЬОГО".зпосередньовстаноЕLпенi призначення у

державном             -. +±.
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