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Наказ MiHicTepcTBa фirrшrсiв Украiни
28 сiчня 2002 року Nl 57
(у редакцii наказу Мiнrс,герс,гва (liHaHciB Украiни
0.1,12,2015 Ng ll l8)

Затвердrкений в cyмi 665 8З 800 грн. (шiстдесят шliс l ь

мiльонiв п'ятсот вiсiмдесят ивень
(сума словами

(пiлпис)

12 сiчня 202l року

кошторис
на 2021 piK

23750063 Вiллiл освiти

,ъкоi ;1с/---\,",

а-wу
(кол за С!РПОУ та лtайллеrtування бю;lжеttlоТ установи)

lt, Первопrаliськоt,о ХаркiвськоI об"цастi

(traliblcHvBaHtrя ;rticTa. райоltу. областi)
iJltд бrоджету Бюлrкеr, Перволtайськоi rticbKoT тepllTopia.;tbHoT гроNIади

код та пазва вiдопtчоi кпасифiкацii видаткiв та кредитуванIя бюджету Об Орган з питzlнь освiти i науки

L

код та назва програмноi ltласифiкацii видаткiв та кредитування держав}lого бюджету
(кол та назва програмноi класифiкацiТ видаткiв та кредитування мiсцевlrх бюдяtетiв (код та назва'Гигlовоi програмноТ K,racи(liKartii видаткjв та

кредитування tuticцcBtlx бrоджетiв)* 061 l0Зl Надання загаIьноi серелньоi ocBilll зllк-тtадапtи зсгапьноi сr,рсдньоi освiти (за рахунок ocBiTltboi

субвенцii з держбкэлlrtету) )

IJайшrеttувапtш Код
Усього ша piK рАзом

Загаr-пьний tРонд Спецiа,rьний фонд

4 5

НАДХОДЖЕННЯ - усього х 66 583 800 66 583 800
Надходженtlя коштiв iз зага:lы,Iого фонду бюдже,гу х 66 58з 800 х 66 583 800
l Iадходження коштiв iз спецiапьного фонду бюджету, у т.ч. х х
Налходlкеlttля вiд плати за пос.цуги, що надаються бюл;кс,гниrtи

),становаIllи згiлilо iз закоIIоjlавсl,во11
250 l 0000

х
Плага за послуги, що налаються бюджетними ус,ганова]\lи згiдно з

Тх оснсlвною дiя.пьн ic,r,Kl
250l0l00

х
Надхсlд;кенllя бlодrкеl,Ilих ycTalloB вiд лодаткоlзоi (госIlоларськоТ)

лiя,ltыtос,гi
250 ] 0200

х
П.пата за оренду :майна бюджетI]их ycTattoB, що злiйснtосться
вiлповiлно ло ЗакоFlу Украiни "[-lpo ореr-rлу лержавного та
комчнального NlайlIа"

250 l 0з00

х
На,цходження бюдже,r,них установ вiд реалiзацiI в установленому
lIорялку майна (KpiM неl]ухомого майна)

250 1 0400

х
Iншi джерела власних надходжень бюджетних установ 25020000 х
Благодiйнi внески, гранти та дарунки 25020 100 х
iHrlli налходжеtIнял у,го\лу числi, х

ВI,tДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДI,IТIВ -усього х бб 583 800 бб 583 800
Поточнi видатки 2000 66 583 800 66 583 800

Оплаmа працi 21 10 54 576 900 54 576 900
Заробitпна плаmа 2||1 54 576 900 54 576 900
Гроtuове забезпе че н н я в iйс ь ков о с лулюб оа|в 2I 12

(-.у d d i в с ь ка BuH а2 о ро d а 2I 13

Нарахувапня на оплаmу працi 2120 l2 006 900 12 00б 900
Вttкорuсmання morapic i послуz 2200

П рсдм е,r,и, Ma,l,epia_ll и, обл алл laн llя r,а iнвеtrгар 22].0

I!'1 ели капленти та персrз'язувitл ьн i \{ атср irLп и 22,20

Iоолчкти хаDчування 22з0

Оплата послуг (крiпt коп,rунzr,rьних) 2240

Ваdаmка на вidряdJrсення 2250

Оплаmа Kollyч(ulbчux поспу mа eteploчociit 2270

о пла пла пе пл опосlпачан ня 22,7|

о плаmа в о 0 опо сmачання mа в о0 о в id ве d е ння 22,12

() пл апt а е J [ек п1 р о е не р? ii' 221з

Оllл al,tla п puр о d н о z о ?азу 22,74

() tl;l апtа i нutuх е н е rэz он о с ii,B 22"l5
() tlл аtпа е н е |эео с е |эв ic\t 2216

Фlllднсaэ;

?-



I]иItлата пснсiй i

lrrшi виплати населенIIк)

Капiтальнi видатки

К а tl i пl а,п ь н t Lй ре,u о н l1,1 i H uttlx о б' е к lп iв

Рсксltlструкцiя та рес,гаврацiя illших об'ектjв

зем.it i тa нематсрiальних ак,гивi в

ап lтагiь}ll

ап iTшblIi трансферти пiдприсмствам (ус,гановам, органrзачiям)

il ;шlbHt TpatIct|tepTи органаI1 державIlого управлiння iнших pi Bll i в

rTalblli TpaHct|lepT1.1 урядам iноземнtlх дерlltав та мirкнародним

Керiвник Алiна САfiЧЕНКО

планово-фiнанg6з619 giл,цiлу) Лtодми.lIа СЕМЕРЕНКо
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