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шановна папi оксано!

На Вапт з€lIIиТ вiд 20.08.202l м зпI_330102| про надання iнформацii щодо
про€кту бюджету освiти Гостомельськоi територiа_пьноi громади на Z\ZZ piK
повiдомля€мо наступне.

надаемо iнформшliю про бlодкет освiти Гостомельськоi
громад{ на2022 piK згi,щrо зi стаrтлrш.

додаток: на4 аркушаь в l гrршiрrшпсу.

тери:горiальноТ

З повагою

Заступппк селищного голови Наталiя HOBIKOBA

Наталiя РохМАнЮк 0954201281



пропозицlя до прогнозу мIсцЕвого
БrОДЖЕТУ на 2022 piK

06'l 1 01 0 Налання дошкi.llьд9!Эg9Цд

Найменування 2022 piK (план)
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2282 Окрепti lахолIl по реалi]ацii державнrrх (регiональних) програ}t, не вiднесенi до захолiв розвить1, у
Tooty чrlслi: l5 000

загальний фонд l5 00(
:пецiальний фонл, у ToMv числi

)юджет розвитк!

2800 lНШi пОточнi вllдltтNll! 1 rtlrtr ,tllc"li.
5 00с
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Код

Економ iчноТ

K-lacиr|liKauii

видаткiв
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l 2 5
2111 ЗаРОбiтна п.пата, l, ToNt) lll|c.]i

13 6,14 000
загirrьний фонl l l 376 00(
слецiальний фонl, 1, ToMt чttс"лt
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2120 Нарахl,вання на оп-]аг\ п|ritцi, l,Tort1 .tllc_li:
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пецiальний (loH.r. v ToMv чисl 498 96(
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2210 Прелметll, MaTepia.lll, об.rлднання ra iHBeHTa;r,1 Toltr, чпс"пi. l ll8 88с
загiшьниti фrлrа 900 00с
спецlальний фонл, у томt,чис,ri 2l8880
бю.rжет розвитку

2220 l'|еди*апrенти та перев'яllвлльнi лtатерiаллt, у топtч чпслi: 60 00(
lагальний dloH.l 60 00(
лецIальний rpoH.l,1, ToMr ,tислi

бю:;кет розвитку

2230 Прод},ктlt lаl)tlування] 1 ltlrt.t ,lltc-li. l8 805 0J0
зага_rьнttt'i rhон: 32116з0
спецjальний фонл. у томr,чlrслi l5 59з 40(
0юджет розвитку

2240 Оll,пата пtlслуг (ырiлl Kortl,Ha.rbHllx), t, ToDly чl!слi: 2 lбб 48(
загшьний фонл l 950 00(
пеItiа"rьнltй c|roH:. r loltr ,lttc.tt

21б 48(
)ЮJжет розвитк\/

2250 Blt:alKtt на Bi:llrt:жettttrt. r lllrl\ lIltc.Ii.
J5 00с

rагальний фонл з5 00с
спецliL]ьнrlI'i сltонд. \ гtlлlr чttс:l

бкl:жет розвитк1

22т1 оп.пата теп.поltоста|lання, 1, lortt,,tltc.i. J 951 560
зilгiuьний a|,он.1

] 950 00(
лецiа-rьнltй rhoH.l. ), Tcrrl) чшс:ti

4 56(
l 1

5
5юлжет розвитку

2272 оп"lата волопOстлllанtlя It водовiдведення, 1, rопtу числi, 268 00(
загальниli фонл 220 00с



пецiапьний фонл, у томl,числi 48 00с

Jю.lжет розвитк\

2273 Оплата електроенергii, 1, l ortгttlc;ti: l 1.1б 20(

lll t1.1bHиit (loH.l 980 000

й фон.л, t,ToM1 чис-r l66 200

Jюджет розвптку

227 4 Оплата приролного га]!,, у томr,чшслi, 300 00(

lагальний фонл
з00 00(

;пецiмьний фовл, у ToMv чис,lt

бю:жет розвитк1

2275 Otr.rlra itrrцtlr ettellrottociIB tl itttttttl Nor1l,tlilлlbHlil пOс.l)'I, },Torlt ,ttIc,ti: 650 00(

lагiLльниit r|toH,t
650 00(

ttcцta.lbHltii t|lritt:. i t,lrtгtltc t

)юджет розвитк}

2282 524 000

загmьний фонл
350 000

;пецiмьний фонл, у тому числt l 74 00с

)юджет розвитк

)'('bOt'O, 1 топt1 ,ttlc.,ti: 45 673 83(

}агfulьний фонд
26 485 з5(

спецtаlьний фон,r. 1. 
-гсlму числt l9 l8848(

бюджет розвитку

0бl1031 Надання загаJIь}rоi середньоi освiт,и закладами загальноi
l OcBl

06l l070 Надання IIoзaltlKiJtl'нoi освiтИ закJrадаМи позашкiльноi освiти,

заходи iз позашкiльноТ роботи з дiтьми

()свlI,и
EKoHtlM iч ноi Найменl"вання 2022 piK (план)
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загаlьниti фонл
4? 403 36

пецiа,льний фонд, у тому чис,li

бю,rжет розвитку

21?0 Нпрах},влння H:l оп.лtlг) п|}iltll, },Torlt tlllc-1l: lз 344 42(

загальний фон:
lз 344 42б
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l
1 5

2111 Jаробiтна плата, 1, Tort1,tltc.li: J l11 000

загальний сРоял
з lll 00(
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)юджет розвитку

2210 Прелпtетrt, rtатерiа-пlt, об.lлднання та iHBeHTap, у топtу числi: 220 00(

lагальний фонл 220 00с

пецiальний фонл, v тому числi

5юлtlttет розвиткч

2240 Оп.rатл пос.rl,r (Nрi}! KOltl Hn.lbHttr). 1 rorlr, чtlс.ri: 20 00с

загаrьний (loH: 20 00с

]пецiа]ьннй фонл, у тому числi

Jюджет ро]витN!

2250 ВtцатКш на вiдрядження, 1, Tortv .rtlc_li, J 000

загальний фон,l з 00с

спецl|Llьний r}oH,r, 1, ToMt чrrс,ri

ок].]жет ро]витк\

227 1 оп..lпта теп.qопостаttання) 1, пlrrl, чllс.ri. 200 00(

lагаrьний c|oHr 200 00(

спецiмьний фон.л. 1,топtч чис:i

оюджет розвитку

2272 Оплата водопоствчаllня Ti водовiдведення, у тому числi: l 20 00t

загапьний фонл l 20 00(

спецiальний фонл, у топtу числi

бюлжет розвитк1

}'('ЬОГО, 1, Tortt чltс-ri, 4 358 50(

lагtLльниit (;oH;r 4 з58 50(

спеuiа.льнttit фонl. \ Tl)Y\ чltс ]|

0к]джет ро ]витк),

0б1 l051 Забезпечення лiя.ltьностi iнклюзивно-ресурсних центрiв за

рахунок коштiв мiсцевоr,о бюджету
код

Економ iчноi

насифiкачii
видаткiв

бюлжеry

найrlенчвання 2022 piK (шан)

l 2 5

2111 Заробiтна п.лата, у To}t}, .lItc-li: 400 60l

lilга.rьн иl'i (ltllt:t 400 б0:

пецiальниlj фонл, у тому числi

эюджет розвитку

2120 Нараrr,вання Hil oп-laT},ltllittti, r loltl, чrlс-пi: 88 lJ2

lагальний фонл 88 l32

;пецiмьний фонл, у том1, числi

5юджет розвитку

2210 Предлtетш, rraTellia-rtt, об-tа:нання Ttr iHBeHTap, 1, ToMt .lиc.ri. l20 00{

lага-rьнлй фонл l20 00с

пецtальнпй r|oH.l, у ToMv чllс.ri

]к),]жет розвитх\,

} (]ЬОГо, 
1, ToMr, .lrlc.ri, 608 73!

загальний фонл 608 735

:пецiальний фонл, у тому числi

Jюджет розвиткч


