
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ MiHicтepcTBa фiнансiв Укра'iни

28.01.2002 N9 57 (у редакцii нахазу
MiHicтepcтBa фiнансiв Украiни вiд 04

rрудня2015рокуN 1118

Затверджений у cyмi:

tlricтb мiльЙонiв п'ятсот дев'яносто
BiciM тисяч BiciMcoт п'ятдесят двi

rDивнi оо копiйок (6 598 852,00 грн,}

(сума словами i цифрами)

MlcbKol

олена Я

кошторис
на 2022 рiк

бюджетноi установи)

Mifra, району,

Вид бюджету мiсцевий ( бюджет Днiпровськоi MicbкoT територiальноТ громади)

код та назва вiдомчоi класифiкацiТ видаткiв та кредитування бюджеry 06 Департамент ryMaHiTapHoi полiтики Днiпровськоj

В.о, начальника управлiння освiти, засryпник

код та назва програмнот класифiкацii видаткiв та кредиryвання державного бюджеry

(код та назва програмноi класифiкацi] видаткiв та кредитування мiсцевих бюджетiв (код та на3ва типовоi програмноТ

класифiкацii видаткiв та *р"д"ryчa*r" 
"Ёц"""* 

бюджетiв)- 061 1 031 Надання 3агальноi середньоТ освiти закладами загальноi

середньоi освiти )

Найменування
код

усьоrо на olk
рАзом

загальний фонд
спецlальнии

d)онд
2 з 4

6 598 85, 0,00 6 598 E5z

-]апYолження коштiв iз загальвого фондY Ьюджету х 6 598 8: 6 59Е а52.чL

-lадходження коштiв iз спецiального фонду ОюджqlуJlgцуl!!д]: х 0.00 о,

2501 000с 0,0( 0,0(

шйсати за пiдrрчпами)

Плаmа за послуеu, чlо наOаюmься бюOжеmнuмч
vсmановамч зеidно з х основною 1iяльнiсmю 2501010(

х
0,00 0,0(

dжеDела власнuх наd}оOжень бюOжеmнuх усmанов 2502O{JU( х 0 0,ос

за пiдrочпами)
чuслl 6 598 852,0(

iilmi ОохоОч (розпчсаmч за коdамч класчфiкаLli 1oxodig бюёжеmD
6 598 852.0(

4000000(
6 598 852.0с

Bio орzанiв 0ержавноео управлiння 4100000(
х 6 598 852,00

сYбвенLui' з Оержавноео бюOжеmу мiсцевчм бюdжеmаu 4103000с
х 6 598 852,0(

Освimня субвенфя з 0ержавноео бюOжеmу мiсцевUм

бюOжеmам 4103з90с
х 6 598 852,0(

фlнансування (розпчсаmч за кооамч класuqJlвdчl ч)lпdпrубсппп
бюdжеmч за muпом бооеовоео зобов'язання) 00с 0,0(

повернення креоumlв аа оюо^еlllу |ра,

х

видАтки тА }lАдАFlFlя
кРЕдитlв - чсього

х 6 59Е E5z,0[ 0,0( 6 598 852,0с

поточнi видатки 2000 6 598 852,0( 6 598 852
оппата поаui i наоахчвання на заообiтнv платv 21ос 6 598 852.0( 6 59Е E5z

оплаmа працi 21 10 5 408 895.0о 0а 5 408 895,00
:.iaooblTHa плата 211 1 5 4о8 895 0,00 5 408 895,0(

211 о 0,0(

счддiвська винагорода 11 0.0с

Нарахчвання на оплаmу працi 2120 1 189 957.о0 1 189 957
22оо о.

Поедмети, матеDlали, ооладнання та lHBeHTap 221 0,0( 0.0( 0.0(
Медикаменти та перев'язувальнi матерiали 222L 0,0( U,OU 0,0(
пDолчкти хаоччвання 22з( 0,0( 00с 0.0

оплата послчг (KpiM комчнальних) 224( 0.00
225\ 0,0с 0.0с 0,0(

видатки та заходи спецlального поиз[tачення 226( 0,0с 0,0с 00(
оплата комчнальних послчг та енергоносllв 227а 0

22I1
0,0(

227a 0.0( 0,0( 0,0(



ОЛЬГа РЯБОШАПКА

б}*Ъ*ЩДИ вiкгорiя MATBI ен ко
(пaдпис)

'07 лютоrо 2022 р,"

м,п,*-
* Виноску виключено
*'Сума просlавлЯ€ться за кодоМ вiдповiдно до клаСифiкацiТ кредитування бюджеry та не враховусться у рЯдку ''НА!ХО!ЖЕННЯ - усього''. """" 3аповнюеться розпорядниками нижого рlвня, KpiM головних розпорядникiв та нацiональних вЙщих навчальних закладiв, яким
безпосередньо встановленi призначення у державному бюджетi.

програм, не вiднесенi до заходiв

та поточнl трансферти пlдприемствам

lншi виплати населенню

ння кредитlв пlдприемствам, установам.



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ MiHicтepcтBa фiнансiв Украiни
28.01.2002 N9 57 (у редакцii наказу
N]liHicтepcтBa фiнансiв Украiни вiд 04
грудня2015рокуN11'18

Затверджений у cyMi:

три мiльйонасiмсот вiсiмдесят тисяч
шiстсо чотирнадцять 00 копiйок (3

780 614 о0 rпн l
(сума словами i цифрами)

В,о. начальника управлiння освiти, засryпник
начальника управлiння освiти департаменry

ryMaHiтapHoi провськоТ MicbKoi

(посада)

'07 лютогd- - _.'i------T--TaT-I-i л

' 
:} "r!

,at.,

i :,;:кошторис \ 
7z .\

на 2О22 рiк \, 
"- 

*j

\.*
26458144 осв|ти загальноосвlтня

(код за СДРПОУ та найменування бюджетноi уст
1',r, м rrrrn?),

(найменування мaста,

код та назва вiдомчоi класифiкацii видаткiв та кредиryвання бюджеry 06 Департамент ryMaHiTapHoi полiтики Днiпровськоi
Micbkoi оади

код та назва програмноТ класифiкацiТ видаткiв та кредиryвання державнqго бюджету

(код та назва програмноТ класифiкацii видаткiв та кредиryвання мiсцевих бюджетiв (код та назва Типовоj програмноТ
класифiкацir'видаткiв та кредиryвання мiсцевих бюджетiв)' 061 1021 Надання загальноТ середньоТ освiти закладами загальноi
середньоТ освaти )

Вил бюлжеw мiсuевий ( бюджет ДнiпоовськоТ MicbKoT теоитоDiальноТ гоомади)

Найменування
код

усьоrо ча oik
рАзом

загальний фонд
спецiальн и й

L ý

11АллUлл{Е,l-|Ёя - чсього х 3 771 71а. 8896 3 /lttI Б14
{алtолжёння kolllTlB iз загального сьонлч :l l11 11 х 3 71 71 8,0(
надходження коштiв iз спецiального фондч бюджеw, у тому числa х 8896-0о 8896.0а
чаохоохення Blo плаmч за послуеч, чlо наоаюmься оюOжеmнчмu
vc mа нов ам u зеiё но В за коноё авсmвом 2501 0000 х

8896,0( 8896-0о
0озписати за пшгDчпами) х о

Плаmа за послуеч, шо наOаюmься бюOжеmнчмч
усmановамч зеiOно з i\ основною diяльнiсmю 2501 01 0с

х
8896 о( 8896.00

lншl ожеDела власнчх наохоожень оюdжеmнuх чсmанов 25U2UOUL 0,0( 0.0(
оозписати за пlдrочпами) х
iншi наdхоOження. у mомч чuслi: х о

iншi doxoou (рфпчсаmч за KoOaMu класUфiкаLцi ooxoOi? бюOжеmу)
х 0,0(

офiайнi mрансферmч 4000000(
х 0,0(

Bi0 оDеанiв 0еожавноео упоа 4100000( х 0,0(

счбвеншi' з 0еожаыlоео бюOжеmV Micueguv бюdжеmам 41 0з0O0с 0,0(

Освimня субвенцiя з 0ержавноео бюOжеmу мiсцевuм
бюOжеmам 41 0зз9ос 0,0(

Qlнансування |розпчсаmч за кооамч класчФlкацl Фlнансуеання
бюOжеmY за mчпом бореово?о зобов'нання) 0.0( 0,0(
повернення KpedumlB 0о оюOжеmу (розпчсаmч за KooaMu
1DoeoaMHoi' KneclllbiKellil' Bl lAemKia mе Kncal tmчRеннq Бюау
( п^с l ]l')i к е l 1 ii к бFаl l mvе Ан н9' бпа*А m v|

ВИДАТКИ ТА НМАННЯ
кРЕлитlв _ чсьогб

х 3 771 718,00 8 896,00 3 780 614,0(

поточнi вилатки zOOc з 771 71а.о( 8896. 3 780 6,14.
uплата поацl l наDахчвання на заооьlтнч плаw 210( 2 409 73: 0.00 2 409 73:

оплаmа праui 2110 1 975 191.00 0.оо 1 975 191 оа
JapoolTHa плата 2111 1 975 1 91 -0l о 1 975 191.0(
Грошове забезпечення вiйськовослу)бовцiв 211 о 0,0с
Суддiвська винаrорода 2'l1 0,0с 0.0с

паоахчвання на оплаmч пDаul 2120 434 542-00 0,00 4з4
вuкорчсmання mogaoiB i послvz 2200 1 361 985.00 8896,00 1 370 8ы.Oа

Предмети, матерiали, обладнання та iHBeHTaD aа 1a 0,0с 00с 0.0(
медикаменти та пеоев'язчвальнi матепiапи 222( 0,0с 0.0с 0,0(
l 1оодчкти хаDччвання 223( 667 з61 0с 8896,0с 676 257 0(
оплата послчг (KpiM комчнальних) 224( 0.0с 0,0с 0.0(
Еидатки на вlдрядження 225( 0 00с 0.0(
tsилатки та захоли спеuiального ппизначення 226( 0,0с 0.0с 0.0(
оплата комчнальних послчг та енвпгоносiiв 227( 694 624.0l 0.00 694 624,0(

оплата теплопостачання 221,| 484 747,00 о 484 747 .о(
Оплата водопостачання та водовiдведення 227, 12 261 0с 0,00 12261 о(



оплата iнших енергоносiiв та iнших

]тальнl трансферти органам державного управлlння

lтальнl трансферти урядам lноземних держав та

ОЛЬГа РЯБОШАПКА

департ
MiCbKo'i

бухгалтерiТ при

flнiпровськоf
Амур-

Нижньод районiв) iкгорiя MATBle НКО
(пiдлис)

'07 лютого 2022 р,"

l\.4,п,-,-
* Виноску виключено
** Сума проставляеться за кодом вiдповiдно до класифiкацГi кредитування бюджеry та не враховуеться у рядку "НД.ЩХО!ЖЕННЯ - усьоrо"
"* 3апоанюсться розпорядниками нижого рiвня, KpiM головних розпорядникiв та нацiональних вищих навчальних закладiв, яким
безпосередньо встановленi призначення у державному бюджетi.


