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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мiнiсгерсгва фiнансiв Украiни
28 сiчru 2002 року Nе 57
(у релакчii наказу Мiнiсгерства фiнансiв Украirп.r
04.12.2015 Nэ 1ll8)

Затверджений у cyMi 20 збl 700, 00 грн (Двадцять
мiльйонiв триста шiстдесят одна тисяча ciMcoT
гривень, 00 коп.)

Тетяна СIДАШЕВА

м.п.
-кошторис

на 2022 piK

м.Словlянськ, Щонецька область
(найменрання MicTa, району, областi)

Вид бюджету оБлАСFilй

код та ншва вiдомчот класифiкацiт видаткiв та кредитуванIш бюджЕry 06 ,щепартамент освiти i науки додд

код та н€вва програмноi класифiкацiт видаткiв та кредитування державного бюджету

(кол та нЕвва програмноi класифiкацii видаткiв та кредитування мiсцевих бюджетiв (код та назва Типовоi програмноТ
класифiкацii видаткiв та кредитування мiсцевих бюджетiв) 06 1 1 070 Надання позашкiльноi освiти закладами
позашкiльноi освiти, заходи iз позашкiльнот з дiтьми

/l сiчня2022

Най,tlенування Код

усього на pik

рАзомЗагмьний фонд
спецiальний

фонд
1 2 3 4 5

НАДХОДЖЕННЯ - усього х 20 361 700,00 20 361 700,00надходження коштlв iз загального фонду бюджсту х 20 361 700.00 х 20 збl 700,00
Надходження коштiв i, .ч9ццц!ц9Iо фонду Оюлжету, у Tob,ry .плслi х
наdхоdэюення вid плаmч за послу2u, tцо наёаюmься бюdэrcеmншмu

усmановсlлru зzidно iз законоOавсmвом 25010000 х

(розписати за пiдгрупами)
IHuli dэlсерела власнuх наdхоdсtсень бюdсюеmнй усmанов 25020000 х
розписати за пiдгрупами)

iHuli наdхоdэtсення, у mому чuслi: х
iнtцi dохоdu (розпuсаmu за коdамч масuфiкацii'dохоdiв бюёэrепу) х
фiнансування (розпuсаmч за коdамч класuфiкацit фiнанфмння
бюdэrcеmу за muпом борzовоzо зобов'язання) х

повернення креdumiв 0о бюdсюеmу фозпuсаmч за коdамч проерамноi
класuфiкацii вudаmкiв mа креdumування бюduсеmу, класuфiкаuii

х
х

ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТIВ - ус.ього х 20 361 700,00 20 361 700,00
поточнi видатки 2000 20 зб] 700,00 20 361 700,00
Оплата працi i нарахування на заробiтну плаry 2100 ]6 897 000,00 16 897 000,00
Оплата працi 2l10 1 3 850 000,00 13 850 000,00
Заробimна плаmа 2l]1 ,]3в50000,00

1 3 850 000,а0
Гролuов е забезпе че н н я в itic ько вослуасбовц i в 2112
CyddiBcbKa вuнаеороdа 2]13
Нарахуъання на оrшаry працi 2|20 |,,, 3 047 000,00 3 047 000,00
Використання товФiв i послуг 2200 3 464 700,00 3 164 700,00
Iредлrgги, матерiми. обладнання та iHBeHTap 22l0 1 760 700,00 1 7б0 700,00

Медикаменти та перев'язувмьнi MaTepia.rl,t 2220
Пролуктп харчування 2230
Оплата послуг (KpiM комунальних) 2240 918 400,00 9]8 400,00

тд взfiтG нА

t8 сlч 2022

(,



445 600,00V 445 600,00

V I0 600,00

iчluux eчepaoqociiq па iчmllx комунсцьнuх послу2

i розрбки, oKpMi заходи по реалiзацi державню(

Т рБЙбй, окремi rвоdПрозвumку по реалiзацi'i dерэюавньlх

проерал., не BidHeceHi do

та пmочнi траясферти пiлприемствам (усгановам, оргшriзацйм)

Поточнi цансферти органа}t державног9],,пIlз9дцtя ]hхпп(

Поточнi трансферти урядам iноземнrж держав та мiжнародним ощанцзцццiноземнrж держав та Mi

Капiта,,lьне булiвшпrгво (придбаtшя)

Капiта.rьний peмo}lт житлового фонлу (примiщень)

Прилбання землi та нематерiальних актшЬ

капiтальнi трансферти }рядам iноземних держадlqд!ццqрqддIiЦ jllЗЦЦgЦЦЦ

наданЙ крсдитiв пiдприемствам, установам, органiзаuiям

I-Iадання iнших внутрiшнiх

щ,D

:чрlýл-
ц;;" ?9

ОЛЬГаКАНЗЮБА

Iрипа ШАПОВАЛОВА

L

ло шасифiкачii кредrryваш бюдкету та не врцовуflься у рядrсу "НД,ЩХО[ЖЕНtUI - усього",

pi"M, крй .оповtш роarор"л*i" 'u 
Пацiоншьш замадв вищоi освiти, яшм безпосередtъо встановлекi пршначенш у державкому

rk


