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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ MrHicTcpcTBa фiнансiв УкраТни
28 сiчня 2002 року lYч 57

(у релакчiТ наказу MiHicTepcTBa фiнансiв УкраТни
04.12.20l5N9lll8)

Затверл;кений у cyMi Оллrнапltять мiльйонiв BicilltcoT
вiсirtдесят одна тисяча чотириста дев'яносто ciM гривень 00
копiйок l l881497 грн.

Щиректор .Щепартаменry освiти i
1

йоо
(пrдпис)

(число, мlсяць, plK)

но1

кошторис
на 2017 piK

(сума словалrи i чифрами)

ffi
20156483 IIIacTrrHcbKa обласна загальноосвiтня са школа

(кол за СДРПОУ та найIlенчвання бtодlttетноi установи)

пr. Щастя, НовоайларськrlI"l р-н, Луганська обл.
( наr"i\,ен\,вання lticTa, районr, об,rастi)

Вид бюджеry МIСtЕВИIl

код та назва вцомчоi кrrасифiкацiТ видаткiв та кредитування бюджету 10 Орган* з питань освiти i науки, молодi та спорту

код та назва програмноТ класифiкацii видаткiв та кредитування державного бюджету

(код та назва програмноi класифiкацiТ видаткiв та кредитуваннJI мiсцевих бюджетiв (код та назва Типовоi програмноi
класифiкацiТ видаткiв та кредитування мiсцевих бюджетiв / Тимчасовоi кпасифiкацii видаткiв та кредитуваЕшI для
бюджетiв мiсцевого самоврядування, якi не застосовують програмно-цiльового методу)* 1001040 Надання загальноi
середньОТ освiти зага,rьноосвiтнiми школами-iнтернатами, загальноосвiтнiми санаторними школами-iнтернатами)

Найменуванttя Itод

Усього на piK

рАзом
Загальниiл фонд

СпецiапьнrIr-l

фонд

1 2 3 4 5

НАДХОД)t{ЕННЯ - усього х l1 88l 497,00 11 88l 497,00
гlадходження коштlв lз загаJIьного фондч бюджетy х 11 88l 497.00 х l 1 881 497.00
Надходження KoIltTiB iз спецiапьного фонлу бrолжет1 ,1 Tortr числi, х

Наdхоdэtсення Bid плаtпч за пос.пу?u, Lцо наdаюtпься бюd,tlсеtltнч.tlч

у сm а н oaa.|1l ч з z id но iз з акон о d ав с пtв ом
250 l 0000 х

(розписати за пiдгрупами)
IHtui dэtсерела власнllх наdхоdэюень бюdжеmнtм усmанов 25020000 х
[розписати за пiдгрупа,rи)
iHuti наdхоd.лlсення, у mому чuслi: х
iH tu i d охо d u (р оз пч с апlu з а к odbt tt lcl а cu ф i кац ii' d ох о d iB бюd:же tпу) х

ф iH а н сува н н я (р озпч с а llttt,за ко i ам u к,п а с uф iKa ц i| r|t i н а н с1, ва н н я
бюоlюспtу за пl l]по.1l борловоло tобов'язання1

х

повернення KpedumiB do бюdэюеmу (розпuсаmu за коdамч про2рамноt х
класuфiкацiТ вudаmкiв mа креёumування бюdжеmу, класuфiкацii х

ВШДАТItI,| ТА }lАДАННЯ ItРЕДИТIВ - усього х ] 1 881 197,00 l 1 8в1 197,00

поточнi видатки 2000 1 l 881 497,00 1] 88] 497,00

Оплата працi 2ll0 6 19б 289,00 6 496 2в9,00

Заробimна плаtпа 2]]] 6 19б 289,00 6 496 2в9,00

Гроtuове забе зпе че t t t tя в iй с ьков осll1,,tюб oBL1 iB 2112

Нарахуванrи на оплаry прачi 2120 1 444 556,00 1 111 55б,00
Виtсорt.tстання ToBapiB i пос,,lу,г 2200 3 936 202,00 3 9зб 202,00
Предмети, матерiали, обладнання та iHBeHTap 221,0 60I65I,00 60l б5 ] ,00
Медикамеrги та перев'язувальнi матерiали 2220 28 7,17,00 2в 717,00
Продукти харчуванrя 22з0 l 819 0]2,00 1 в49 012,00

Эплата послуг (KpiM комунальних) 2240 170 097,00 ]70 097,00
Видатки на вiдрядкення 2250 29 830,00 29 830,00
Видатки та заходи спецiапьного призначеннJI 2260

I-II



1 211 зб0,00 1 244 360,00

l7 ]05,00
195 522,00 ] 95 522,00
]91 23] l9l 2з 1 ,00
40 502,00

lд;фiення l розробкll. oKpe\Il за,\одl.i по реапiзацiТ дсрiкавнrtх (регiонапьних)
] 2 505,00 12 505,00

i розробкtt, oKpe_ltt захоdч розвumку по реапiзаl|ii'
ф е zi о н ап bHux) пр оzр aJ|t

з ах оЬ ч п о р е an i з а ц ii' О ep)lcaт н uх (ре zi oHan bl tux) пр о?рам, н е
] 2 505,00

та поточнl тренсфсртlr пi,lпрllсrtствапt (1,становам, органiзацiям)

Поточнi танaфсртll органа\J J,ср)+(авного управ,цiння iнш rrч pi BHiB

Поточнi трансфертI{ rря:аrr iнозеrrнrIх дсржав та rtiltHapo:Httrt органiзаuiяrt

ВtIп,T ата пенсiii i .1опо\lогl]

ня обJаrlнання r прсдпrстiв довгострокового корllст\,вання

Капiтапьнс бl,лiвнI.tчтво (п!rrдбання)

I{апiтальне будiвнl.rштво (придбання) житла

капiтальне будiвниrпво (прилбання) iнших об'екгiв

Капiта,,rьний ремонт житлового фонду (примiщень)

Капiтаqьниt:i pelroHT iншlrх об'сктiв

iя паьt'ятоtt кульц,рil, icTopii та арх

rtx запасiв t

прlrдбання зеrrлi та нсrtатерiапьнrтх akTltBiB

Капiтtt_пьнi трансферти пiдлрli€N{ства\I (ycTaHoBalvt, органiзачrялl)

Капiтальнi трансферти органам державного yправлiння iнших piBHiB

Капiтапьнi цlансфертl.t 11lядалt iнозеrtltliх дсl))Iiав та пtiжнарtrднtlпt органiзаuiялl

Надання внутрiшнiх кредитiв
нацання кредитiв органам державного управлiння iнших oiBHiB

Надання iнших внутрiшнiх
надання зовнiurнiх

KepiBH О.В. Горбенко
(iяiчiми i лрiзвише)

Я.В. Бутко
(rвiцiши iпрiзвише)

(число, мiсячь, piK)

Nlетоду складання та викоIIаlIliя мiсцевих бюджетlв проставляються код та пшва тимчасовоi к"тасифiкачil виf,аткIв та кредитуваIIItя м]сuеви\

за ко!опr вiдповtдно до к]]асифlкацi] кредиryвапlli бюджетч та пе враховуеться у рядку "НАl]ХО!ЖЕНtUl - усього"

бюдяtетl

ЩАСТИНСЬКА
оБлАснА

сд |-iATOpHA
'М.ff{"*нiЕ"нд 

r
J.il L,i},{'.lEHlfi]
код 20156463

/



/1 ь

зАтвF.рд)I(F.но
Har<aз \4rHicTcpcTBa фiнансiв YKpaiHrt

28 сiчня 2002 рокl,ЛЪ 57

(1, ре.еакuii наказу MiHicTepcTBa фiнансiв YKpaiHlt

01,12.20l5,Ylr l118)

кошторис
на 2017 piK

i ,Щвiстi дванадцять тисяч чотириста

00 копiйок 2|2496

освiти i науки Луганськоi обласноi

20l5648з Щастrtнська обласна загальноосвiтня санат I-II
(код за СДРПОУ та наi-l\lен\вання бюп)кстноi установи)

Новоа кий р-н, Луганська. обл.
(най\{ен} вання rllcTa, району, областi)

код та н€вва вiдомчоi видаткiв та питань освlти l ки, молодi та

код та назва програмноТ шIасифiкацii видаткiв та кредитування державного бюджету

(кол та назва програrЙЬч"rфiкацiТ видаткiв та крелитування мiсцевих бюджетiв (кол та назва ТиповоТ програмноi

класифiкачiт видаткiв та кредитування мiсцевих бюджgтiв / Тимчасовот класифiкаuiт видаткiв та кредитуваннJI дJul бюджетl

мiсцевогО самоврядування, якi не застосовУють програмно-цiльового методу)* 1003160 Оздоровлення та вiдпочинок

дiтей (KpiM заходiв з оздоровлення дiтей, що здiйснюються за рахунок коштiв на оздоровлення громадян, якi постраждали

внаслiдок ЧорнобильqькоТ катастрофи))

Над"од**rr" -опrrЬ iз спецiального фонду бюджеry, у тому числi:

Наdхоdження Bid пlаmч за послуZu, tt1o наdаюпlься бюdlrcепlнltltlu

tt зzidно iз законоdавсmво.u

исати за пiлгрупами)

Iнш i d,лю е ре л а вл ас н tL\ н adx о d лю е н ь б ю d лю е mн tlx

розписати за пiлгрупамф
i наdхоdэtсення, у пlомч ччс.пi:

dохоdu (роз пucatttu за Kot)aMtt кп асuф i кацii' dохо0 iB б юdже пt.t,)

(р о з пtl с а tttu з а к о d a,yt u к,п а с u ф i к at1 i i' ф i н а н с у в а н н я

бюdасеmу за muпом бореовоzо зобов'жання)

11оверненнЯ креduпtiв do бюdlrепlу (ро.зпuсаmч за KooLL\Iu про,-раttноi

2 ] 2 496,00ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТIВ - усь9ц
21 2 ,l96,00

Видатки та заходи спецiмьного

2|2 496,1

212 496

2]2 496,

спецiапьнlrit

фонr



О.В. Горбенко

бцгzt_птер

(irrlшiми iпрiзвиlце)

Я.В. Бутко
(trlirtiали i лрiзвиlче)

ло, лriсяru,, piK)

-цiльового метолу_' смацаIпrя та викопаtпя мiсцевп бюджетiв проставляються ко.1 та нiзва тимчrсовоi юlасифiкаui'i вилаткiв та кредипванш мlсl(евих

за колом вiдповiдtlо ло шасифiкаrlii крелиц,ваlптя бюиеry та не врахову€ться у рядkу "НАДХОЛЖЕННЯ - усього",

розпоря,{пиками llижчого piBM. kpiM головних розпорялникiв та нацiоrrшьнп виlIlд навчмLtIп закладiв, яким безпосередньо встаlIовлеill призначеlпш у

Керiвник

Оплата KorrvHalbHIt\ пос,:l\,г та снсргоносiТв

i розробкu. oKpeMi захоdu розвuпlkу по реапiзаtlii'dер)lсавlllLх
(р е z i о н ап bHtB) l1po?p а\1

захоdll по реаliзаtlii dерэлсавнttх (peeioHolbHtLt) пpo?pau. lle

та поточнi трансфсртrI пiдприсNrстваNI (ycTaHoBarr. органiзацIя}I)

л]ер)+(авного \,правлiння iншlтх piBHiB

Поточнi тралсфсртИ 1'ря:аrt iнtlзеrrнlrх дсржав та rIi;KHapo:HItrt органiзацiяrt
2 ] 2 19б,002 ] 2 496,0а

Вип,rата пснсiii i допо}{огri

2]2 49б,00

Калiтit-,tьне бl,лiвнllчтво (прliлбання) iншrrх об'сrtтiв

капiтапьнrll:i peNIoHT жит.пового фонл1, ( прlrпriшень)

жавIпD( запасiв i

Придбання зелtлi та нематерiапьних aKTltBiB

Капiтальнi трансферти органам державного управцlдддjЕIцц_рЦнц

Капiтальнi трансферти }рядам iноземrпоt деl]жав та м

Надання BHyTpimHix кредитiв
Надання кредитiв органам державного управлiнllя lнших plBHlB

Надання кредитiв пiдприсмствам, установам, органiзацiям

Надання iнших внутрiшнiх кредитiв

Надання зовнiшнiх кредитiв

Ф-щё

ýi,
2\

а;;ili:и

* До запроR&lже

бю,шетi.


