
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ М іністерства фінансів України 28.01.2002 N 57 

(у редакції наказу М іністерства фінансів України 04.12.2015 № 1118)

(сума словами і цифрами)

Н ачальни к в ід д ілу  освіти

Л існ а М .М .

(посада)

0 3 .0 1 .2 0 1 8

(ПІДПИС) (ініціали і прізвище)

(число, місяць, рік) М.П.

Кошторис на 2018 рік

02144697 Відділ освіти Пустомитівської районної державної адміністрації_____________________________________

(код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи)

м. Пустомити_________________________________________________________________________________________________

(найменування міста, району, області)

Вид бюджету: місцевий

код та назва відомчої класифікації
видатків та кредитування бюджету 06 Орган з питань освіти і науки, молоді та спорту

код та назва програмної 
класифікації видатків та 
кредитування державного бюджету

(код та назва програмної класифікації видатків 
та кредитування місцевих бюджетів (код та 
назва Типової програмної класифікації видатків 
та кредитування місцевих бюджетів /
Тимчасової класифікації видатків та 
кредитування для бюджетів місцевого 
самоврядування, які не застосовують

програмно-цільового методу)* ОбрО Ш ИН СЬКа ЗОШ І-Ill СТ.

(грн.)

Найменування Код

Усього на рік

РазомЗагальний фонд Спеціальний фонд

1 2 3 4 5
НАДХОДЖЕННЯ - усього X 9338012,30 0,00 9338012,30

Надходження коштів із загального фонду бюджету X 9338012,30 X 9338012,30
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у 
тому числі:

X X 0,00 0,00

- Надходження від плати за послуги, що надаються 
бюджетними установами згідно із законодавством 25010000 X 0,00 0,00

(розписати за підгрупами)

- Інші джерела власних надходжень бюджетних 
установ 25020000 X 0,00 0,00

(розписати за підгрупами)

- інші надходження, у тому числі: X 0,00 0,00
- інші доходи (розписати за кодами класифікації 

доходів бюджету) X

- фінансування (розписати за кодами класифікації 
фінансування бюджету та типом боргового 
зобов'язання)

X 0,00 0,00

- повернення кредитів до бюджету (розписати за 
кодами програмної класифікації видатків та 
кредитування бюджету, класифікації кредитування 
бюджету)

X

X * * **

ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього X 9338012,30 0,00 9338012,30
Поточні видатки 2000 9338012,30 0,00 9338012,30
Оплата праці 2110 7011202,60 0,00 7011202,60
Заробітна плата 2111 7011202,60 0,00 7011202,60
Грошове забезпечення військовослужбовців 2112 0,00 0,00 0,00
Нарахування на оплату праці 2120 1542464,60 0,00 1542464,60
Використання товарів і послуг 2200 766116,00 0,00 766116,00
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 36245,00 0,00 36245,00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали 2220 0,00 0,00 0,00
Продукти харчування 2230 63928,00 0,00 63928,00
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 36245,00 0,00 36245,00
Видатки на відрядження 2250 8436,00 0,00 8436,00
Видатки та заходи спеціального призначення 2260 0,00 0,00 0,00
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 619262,00 0,00 619262,00


