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22978663      Управлiння освh.и ШОсткинсько.I. МР

зАтвЕр"Ено
Наказ Мiн!стерства фiнансiв Укра.rни 2О.01.2002 № 57

(уредакцiтнаказуМiнiстерствафiнансiвУI{ра.fнио4.і2.2015NQ1іі8)

ений у сумj: Один мiльйон чотириста дев'яносто дев'ять тисяч тридцять шiсть
грн. 00 коп.  (1499036,00 грн. )

(сума словами i цифрами)
лiння освiти Шосткинсько.I.

ько',' ради

Наталiя СЕРГЕйКО

Кошторис на

(код за едрпоу та найменуыння бюджетнот
шостка, Сумська область

установи)

(найменування мiста, району, областi)
Вид бюджету   мiсцевий (бюджет ШОсткинсько.і. мiсьI{о.і. ТГ),

:#аТтакjНва::акрВ:З:МтуЧ::нТ:СбИюЧi*аеЦ#             06  ОРГаН З ПИТань освiти i науки, молодi та спорту
код та назва програмно.I. класифiкацГі. видаткiв та кредитування державного бюджету

ЁГ!д:иа.тН.:,:^!;.:П.3.:с:i;.±и:?.:;_Fд:€;т?;Тк_ЦJLВтИад::::ВаТfипово.,.      °6`.152       33:j:::3:%;g:ед#.ьностHнклюзивно-ресурсних центрiв за рахунокпрограмно.і. класифiкаціі. видаткiв та кред итування мiсцевих
бj..джетiв)

~                                       Найменування                                                  Код                        Усього на рiк (грн )
разом

I)

"     ЗагальнийФонд

|    СпеііiальніIйфонд
l2 3 L4 5

НАдХОдЖЕННЯ -усього                                                хна"` 1499036,000'00             149903б,00
одження кошпв і3 зага;іьного фонду бюджсгтуЕйфtоджешяюпгhвiзспецiаjтьногофощубюджету. у тому чисг[i:•на{рtОдженнявідш[атизапо

х 1499036,0Ох 1499036,00
х25010000 х 0'00 0,00слу", що надаюIъся бюджетними установами згшо із,заItонодавством|фписатизапфупами)|Шаmзапооб х 0'00 0'00

I,,,,,,,,I,,,,,,,,III_слуги, щ  надаіоться   юдже.mими усmновами згідно з іх основною діяльніс.]ю|Надходженнябюдже"хус"оввiддодатковоі.(господарсько.і.)дiяльносhП[атазаорендумайнабюджептих.й
25010100|25010200| х 0.00 0.00

х 0.00 0.00установ, і1ю зді сн"Iъся відповIдно до 3акону Украіни Т1ро і  250 і о300Ё=:н:бН:==К:МУ=ньногомайна.t х 0,00 0,00

нерухомо,.омайна)             У        ОВ В`дРеаJ`'Заllll ВУСТаНОвJтеномупорядку майна(кр,м 25010400 '                     Х 0,00 0,00
• iншi джерела вт[асних надходжег[ь бюджетних устагіов

25020000 х 0'00 0,00Фозписа" запфупами)БJI`йнi

Нq=F:е:ЁЁЩЁЁЁmЁвд::;Н:Ки±о`нУш:яН:Иь::ди:'зд:РоТ::,ТL°мРуГ:Ни'::ТЁ-F::!ЕF:-у*нm=#%§±§§                 йъ-суспшьнихпотребземеjіь"дitlяноктарозмiщенихнанихiншихоб'ектjвнерухомогомайна,щоперебуваютьуприва"iйвtіасностiфjзичнихабоюридичI"хосiб 0.00 0.00
0,00 0,00

_ ` ___ --------- - ----- -------- -- --- -----`_---___НфgоОвg:#ьЩиОщ#:Мв=,.::::jВ:L'ЁОзМмУ,Нщ=нЬ:;Знааmд:п:зП#фе:'#:::!::Ов?леьСlйи:О6:::'*О:!.25020300Х
0,00 0,00

кошпь, отриманих за надання пjтатних посггуг. якщо таіtим закпадам за[tоном надагіо вiдпоЕіiдн
епраро; напходження, що отримуютъ державнi j Itомунальнi заклади фахово.і. передвищо.і. та вищо
lосвіти, наукові ус"Ови та за1спади культури як вiдсотки, нараховаііi на заjlиііIок коштiв на

[I!

поточнш рахунках. відкрI"іх у банках державного сектору zLгія розмiщення власних
на`дходжень, отриманих як tlлата за посітуги, що надаю.]ъся ними згiшо з основною дiяj]ьнiстю,б]тагодiйнiвнескиmгранти

- іm надходженIія, у тому числі:•1шдоходи(розписатизакодами класифiкаШТ доходiв бюджету)-фiнанняФозпи
Ix 0.00 0.00
IxI

зобов,язаТння:;Н               Са" За К°даМИ МаСИфlКаЦn фIНаНСУВаНня бюджету за типом  боргового-повне

'

х

ер    ння кредипв до бюдже.іу фозписа" за кодами програмноі класифікаці.і. видатіtiв такредIпуваннябюджеігумасифiкацiiедб хкр    »тування   юдже'гу)                                                                                                             х
** „i

видАТки тА НАдАннЯ КрЕдиТIв-усього                                  х        , 1499036,00 0'00 1499036,00
Поточні видатки

2000                            1499036,00 l

1499036,00Опла" працi i нарахування на заробiтну плату
2100                             1499036,00 1499036 00Оплата працi
2110                                  122871 ],00211]12287II,002112

' 122871 1,00
Заробiтна г17Iата

122871100Грошове забезпечення вiйськовосjтужбовцiвСудцiвськавинаюрода
I! I

2113
lНарахування на опла.Iу працi

2120                              270325,00
'

270325,00



Використанш товарiв i послугПредме",матерiали,обладнання m iнвентарМедикаментиmперев`язувальнiматерiали .Проду"харчуванняОплаmпослуг(крiмкомунаjтьних)ВидатItинавiдряjженняВидаткиmзаходиспецiаjтьногопризначенняОгLпаmкомунальнихгіослугтаенергоносi.].вОплататеп.топостаtіанняОпла"водопостач
22002210

22202230 I
224022502260

2270       '2271,

ання m водов]дведенняОгшатаелекроенерh.і.Опг]аmприродногогазу
227222732274 iiiii

Опг[аmiншихенергоносi.і.вmi-ншихкомунальііихгюслуг_--------------------_Оплатаенергосервiсу,#роос#:еншiрозробки,окремiзжодипореелiзацi.і.державних(реhональних) I

227522762280 11

дослiдженняiрозробки.оі{ремiзаходирозвитI{упореалiзацi.і.державнихФегiОнальних)програмОкремiзаD[одипореалiзацi.і.державних(регiональних)програм,невiднесенiдозаходiврозвиткуОбсгIуювуванняборговихзобов`язаньОбслуювуваннявнуIрiшнiхборюв"зобов`язаньОбслуговуваншзовнiшнiхборгов"зобов`язань|ПоточнiтрансфертиСубсидjimпоточнiтраL±±рт±тiдприсмствам(ус"овам,органiзацiям)ПоючнiтрансфертиорганамдержавногоуправлiнняiншихрiвнiвПоточнiтрансфертиурядамiноземнихдержав"мiжнародниморганiзацiямСоцiальнезабезпеченняВипjlаmпенсiйiдопомогис"пендi.l.Iншiвигша"насег]енню
22812282

'

2400 II
2410       (2420'

2600       ! .`.

2610        ! ll-
262o       '2630

I

2700       I

271027202730 '-------------

Iншi поючнj видаткиКапiтальнiвидатки                                     -----~--~ -----~--------------ПридбанняосновногоItалiі[щі--------~---------
2800
зооо

у_ `------.--`1----.-------. --  ----------_ПридбанняобтIаднанняiпредметiвдовгостроковогокористування_----------.-------------------------------_ _Капi"льнебудiвниIгіво(придбання) з100

з1103120з121
_-_ =----------  ---------------------____ `__ _ _`_Капiтаjlьнебудiвниіпво(придбання)жиілаКапiтальнебдiвниоб

у         Lггв   (прид  ання) іншж об сктівКапiтаj[ьнийремонтКапiта]IьнийремоmжиттIовогофонду(примiщень)Капiтаj[ьнийремоггтiншихоб`€ктiвРеконструкцiяmресmрацiяI..`,,`:``,,`,'-Реконс`Iрукцiяmрес`гаврацiяiншихоб`сктiвРесmврацiяпам`ятоккультури,iсторiiтаархiтектуриСтвореншдержавнихзапасiвiрезервiвПридбаншземjтimнематерiаjтьнихактивiвКапiта]іьнiтрансферти                         ------Капiтаjlьнiтрансфер"пiдпри€мствам(усmновам,органiзацiям)КапiтальнiтрансфертиорганамдержавногоуправлiнняiншихiТвi;Гкапiтшьнiтрансфертиурядамiноземнихдержавтамiжнароднимор-га-нТз-ацТя-Г -Капiтальнiтрансфер"населенню-~-
з122з130з1з1       I                                                I

lI
з1з2       )

з140       ,'
ll

3141         )
J3142       '

'l

з1433150 -
l

з160з200з210 +
[ I

II

з220з230

I

з2404I10411I4112
.; Надання внутрjшнiх кредитiв

Наданнякредитiворганамдержавногоуправлiння-Тн-шихрiвнiвНаданнякредигiвпiдприсмствам,ус.тановам,органiзацiямНаданняiншивнутрiшнiхкредитiвНаданнязовнiшнiхкредjЦkНеройф9ВРLдi':'ТRНа,Fё'аiФя:®+,jтиШосткинсько.і.мjсько.і.радиг8ЕQиI.                (®е::±У::§м§кома6®О2.мЁ%Lд*ОоВг`:::вндяОк#`::#С;Ч:К:а:Ц#::g2:`:пиРот:::::,вб:аджнеато::;

411з
II

4210                                                        l

90wwj       „                        l
'

пф/"::::::ЯсСуЕхРоГ:::°пLдпис)невраховуетьсяурядкv"НАдХОдЖЕННЯ-Усього.'.ьнихзакладiввищотосвiти,якимбезпосередньовстановленiпризначенняу
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