
Бюджетний  запит  на 2021  рік 
Харківська  загальноосвітня  школа  ІІІІ  ступенів  №28 

Харківської  міської  ради  Харківської  області 

КЕКВ  2111  «Заробітна  плата» ж 10 433  800,00  грн.; 

КЕКВ  2120  «Нарахування  на  оплату  праці»    2 295  436,00  грн. 

КЕКВ  2210  «Предмети,  матеріали,  обладнання  та  інвентар»    187  012,00  грн.: 

  придбання  паперу  для  друку  на  суму    9 300,00  грн.; 

  придбання  миючих  засобів  на  суму   2 450,00  грн.; 

  придбання  шкільної  меблі  на  суму    171  721,00  грн.; 

  придбання  класних  журналів  на суму   3 541,00  грн. 

КЕКВ  2220  «Медикаменти  та  перев'язувальні  матеріали»: 

  придбання  дезінфікуючих  засобів  на суму   1 1 905,00  грн,; 

КЕКВ  2230  «Продукти  харчування»: 

  за рахунок  бюджетнихкоштів    644  438,00  грн.; 

КЕКВ  2240  «Оплата  послуг  (крім  комунальних)»   1 7 1  840,00  грн.: 

  сплата  за  послуги  з виготовлення  документів  про  освіту  на  суму    2 975,00  грн.; 

  сплата  за послуги  з доставки  та  обробки  підручників  на  суму   8 584,00  грн.; 

  сплата  за  послуги  зв'язку  на  суму    1 602,00  грн.; 

~  сплата  за  надання  телекомунікаційних  та  інформаційних  послуг  ( абонентська  плата  за 

доступ  до  мережі  Інтернет,  абонентська  плата  за точку доступу  М  Р І )  на  суму  

5 274,00  грн.; 

  сплата  за  послуги  з дератизації  на  суму    464,00  грн.; 

  сплата  за  послуги  з дезінсекції  на  суму    386,00  грн.; 

  сплата  послуг  з технічної  підтримки  програмного  продукту  (інформаційноосвітня 

мережа)  на суму   1 650,00  грн.; 

  сплата  послуг  з фізичної  охорони  на  суму    133 056,00  грн,; 

  відшкодування  витрат  за оренду  контейнерів  для  збору  твердих  побутових  відходів  на 

суму**13,00  грн.; 

  сплата  послуг  з перевірки  вентканалів  на  суму    600,00  грн.; 

  сплата  послуг  з перевірки  опору  ізоляції  на  суму    1 480,00  грн.; 

  сплата  послуг  з техобслуговування  системи  відеоспостереження  на  суму  

9 600,00  грн.; 

  сплата  за  послуги  з технічного  обслуговування  вогнегасників  на  суму    1 800,00  грн.; 

  сплата  за  послуги  з охорони:  реагування  у разі  надходження  повідомлення  'Тривога"  з 

об'єктів  "Замовника"  на  суму    4 356,00  грн. 

КЕКВ  2270  «Оплата  комунальних  послуг  та  енергоносіїв»    912  980,00  грн.: 



  оплата  теплопостачання    670  353,00  грн.; 

  оплата водопостачання  та  водовідведення    74 079,00  грн.; 

  оплата  електроенергії    156 344,00  грн.; 

  оплата  за вивіз  сміття    12 204,00  грн. 

КЕКВ  2282  «Окремі  заходи  по реалізації державних  (регіональних)  програм,  не  віднесені 

до заходів  розвитку»    609,00  грн.: 

  сплата  за  навчання  на  курсах  цивільного  захисту  та  пожарної  безпеки  на суму  

КЕКВ  2730  «Інші  виплати  населенню»    17 600,00  грн.: 

  виплата  матеріальної  допомоги  дітям  пільгових  категорій  на суму    17 600,00  грн. 

609,00  грн. 

г 

Директор 

/ 



З А Т В Е Р Д Ж Е Н О 

Наказ  Міністерства  фінансів  України 

28  січня  2002  року  №  57 

(у  редакці ї  наказу  Міністерства  фінансів  України  від 

04  грудня  2015  року  №  ] Ц 8 ) 
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КОШТОРИС 

на  2021  рік 

21232631  Х а р к і в с ь к а  загальноосв ітня  ш кола  І  П І  сту п е ні в  № 2 8  Ха р кі вс ь кої  міської  р ад н  Ха р кі вської  обл а сті 
(код  за  ЄДРПОУ  та  найменування  бюджетної  установи) 

м.  Харк ів 
(найменування  міста,  району,  області) 

Вид  бюджету  бюджет  Х а р к і в с ь к о ї  міської  територ іально ї  громади 

код та  назва  відомчої  класифікації  видатків та  кредитування  бюджету  44  Адміністрація  Н о в о б а в а р с ь к о г о  району 

Харківської  міської  ради 

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)  4411031  Надання  загальної  середньої  освіти  закладами  загальної  середньої  освіти). 

Найменування  Код 

Усього на рік 
РАЗОМ 

Найменування  Код 
загальний  фонд  спеціальний фонд 

РАЗОМ 

1  2  3  4  5 

НАДХОДЖЕННЯ   усього  X  10 647  244   10 647  244 

Надходження  коштів  із  з а г а л ь н о г о  фонду  бюджету  X  10 647  244  X  10 647  244 

Надходження  коштів  із  спец іального  фонду  бюджету,  у  тому  числі :  X  X   

надходження  від  плати  за  послуги»  що  надаються  бюджетними 

установами  згідно  із  законодавством 
25010000  X   

плата  за  послуги,  що  надаються  бюджетними  установами  згідно  з  їх 

основною  діяльностю 
25010100  X   

плата  за  оренду  майна  бюджетних  установ,  що  здійснюється  відповідно  до 

Закону  України  "Про  оренду  державного  та  комунального  майна" 
25010300  X   

інші  Джерела  власних  надходжень  бюджетних  установ  25020000  X  

(розписати  за  підгрупами) 

інші  надходження,  у тому  числі;  X   

інші  доходи  (розписати  за  кодами  класифікації  доходів  бюджету)  X   

фінансування  (розписати  за  кодами  класифікації  фінансування  бюджету 

за  типом  боргового  зобов'язання) 
X    ;  V 

повернення  кредитів  до  бюджету  (розписати  за  кодами  програмної 

класифікації  видатків  та  кредитування  бюджету,  класифікації 

кредитування  бюджету) 

X   
повернення  кредитів  до  бюджету  (розписати  за  кодами  програмної 

класифікації  видатків  та  кредитування  бюджету,  класифікації 

кредитування  бюджету) 
X  * *  * * 

ВИДАТКИ  ТА  НАДАННЯ  КРЕДИТІВ    усього  X  10 647  244   10 647  244 

Поточні  видатки  2000  10 647  244   10 647  244 

Оплата  праці  і нарахування  нв  заробітну  плату  2100  10 647  244   10 647  244 

Оплата  праці  2110  8  727  249  8  727  249 

Заробітна  плата  2111  8  727  249  Г.  727  249 

Грошове  забезпечення  військовослужбовців  ; :  2112    ,   

Суддівська  винагорода  2113    

Нарахування  на  оплату  праці  2120  і  919  995  1 919  995 

Використання  товарів  ї  послуг  2200  .    :   

Предмети,  матеріали,  обладнання  та  інвентар  2210 

Медикаменти  та  перев'язувальні  матеріали  2220  

Продукти  харчування  2230  

Оплата  послуг  (крім  комунальних)  2240  



1  2  3  4  5 
Видатки  на  відрядження  2250   

Видатки  та заходи  спеціапьного  призначення  2260   

Оплата  комунальних  послуг та  енергоносіїв  2270   

Оплата  теплопостачання  2271  

Оплата  водопостачання  та  водовідведення  2272  

Оплата  електроенергії  2273  

Оплата  природного  газу  2274   

Оплата  інших  енергоносіїв  та  інших  комунальних  послуг  2275  

Оплата  енергосервісу  2276   

Дослідження  і розробки,  окремі  заходи  по реалізації державних  (регіональних) 

програм 
2280   

Дослідження  і розробки,  окремі  заходи  розвитку  по реалізації  державних 

(регіональних)  програм 
2281    

Окремі  заходи  по реалізації  державних  (регіональних)  програм,  не віднесені  до 

заходів  розвитку 
2282   

Обслуговування  боргових  зобов'язань  2400    

Обслуговування  внутрішніх  боргових  зобов'язань  2410    .  

Обслуговування  зовнішніх  боргових  зобов'язань  2420    

Поточні  трансферти  2600   

Субсидії та  поточні  трансферти  підприємствам  (установам,  організаціям)  2610    : 


Поточні  трансферти  органам  державного  управління  інших  рівнів  2620    

Поточні  трансферти  урядам  іноземних  держав  та  міжнародним  організаціям  2630    

Соціальне  забезпечення  2700    

Виплата  пенсій  і допомоги  2710   

Стипендії  2720    

Інші  виплати  населенню  2730   

Інші  поточні  видатки  2800  

Капітальні  видатки  3000  *   • 

Придбання  основного  капіталу  3100    _ 
Придбання  обладнання  і предметів довгострокового  користування  3110 

Капітальне будівництво  (придбання)  3120  

Капітальне  будівництво  (придбання)  житла  3121   

Капітальне  будівництво  (придбання)  інших  об'єктів  3122  

Капітальний  ремонт  3130 

Капітальний  ремонт  житлового  фонду  (приміщень)  3131   

Кап італ ьний ремо н т  ін ш их об'єкт і в  3132  

Реконструкція  та  реставрація  3140   

Реконструкція  житлового  фонду  (приміщень)  3141  «  

Реконструкція  та реставрація  інших  об'єктів  3142  

Реставрація  пам'яток  культури,  історії  та  архітектури  3143   

Створення державних  запасів  і резервів  3150  

Придбання  землі  та  нематеріальних  активів  3160  

Капітальні  трансферти  3200   

Капітальні  трансферти  підприємствам  (установам,  організаціям)  3210   

Капітальні  трансферти  органам  державного  управління  інших  рівнів  3220   

Капітальні  трансферти  урядам  іноземних  держав  та  міжнародним  організаціям  3230   

Капітальні  трансферти  населенню  3240   

Надання  внутрішніх  кредитів  4110   

Надипну кредитів органам державного управління  інших рівнів  4111 

Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям  4112   

Надання  інших внутрішніх кредитів  4113   

Надання  зовнішніх  кредитів  4210  

Нерозподілені  видатки  9000   

Директор 

Головний  бухгалтер 

Шінш.ІОІІ.р.™ 
м. п >•'•' 

Ольга  ЛЯПУНОВА 

Любов  ДМІТРІЄВ А 

• •  Сума  проставляється  за  кодом  відповідно  до  класифікації  кредитування  бюджету  та  не  враховується  у  рядку  "НАДХОДЖЕННЯ    усього". 

Заповнюється  розпорядниками  нижчого  рівня,  крім  головних  розпорядників  та  національних  закладів  вищої  освіти,  яким  безпосередньо  встановлені  призначення  у  державному 

бюджеті 



З А Т В Е Р Д Ж Е Н О 

Наказ  Міністерства  фінансів  України 

28  січня  2002  року  №  57 

(у  редакці ї  наказу  Міністерства  фінансів  України  від 

04  грудня  2015  року  №  1118) 

Затверджений  У сумі  Чотири мільйона вісімнадцять тисяч 
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К ОШ ТОРИС 

н а  2 0 2 1  р і к 

21232631  Харк івська  за гал ь н оос в ітн я  ш кол а  М И  ступенів  Лб28  Х а р к і в с ь к о ї  міської  ради  Харк івсько ї  області 
(код  за  ЄДРПОУ  та  найменування  бюджетної  установи) 

_ _ _ _  м,  Харк ів 
(найменування  міста,  району,  області) 

В ид  бюджету  б юджет  Ха р кі всь крї  м ісь кої те ритор іал ь н ої  громади 

код та  назва  відомчої  класифікації  видатків та  кредитування  бюджету  44  Адміністрація  Н о в о б а в а р с ь к о г о  району 

Харківської  міської  ради 

кодтаназва.  програмної  класифікації  в и д ^  державного  бюджету 

(код та назва  програмної  класифікації  видатків та  кредитування  місцевих  бюджетів  (код та  назва  Типової  програмної  класифікації  видатків та 

кредитування  місцевих  бюджетів)  4411021  Надання  загальної  середньої  освіти  закладами^ загальиої  середньої  освіти  ). 

Найменування  Код 

Усього  на  рік 
Р А З О М 

Найменування  Код 
загальний  фонд  спеціальний  фонд 

Р А З О М 

!  2  3  4  5 

НАДХОДЖЕННЯ    усього  X  4 018  471   4 018  471 

Надходження  коштів  із  з а г а л ь н о г о  фонду  бюджету  X  4 018  471  X  4 018471  | 

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

:  І 

надходження  від  плати  за  послуги,  що  надаються  бюджетними 

установами  згідно  із  законодавством 
25010000  X  • 

плата  за  послуги,  що  надаються  бюджетними  установами  згідно  з  їх 

основною  діяльностю 
25010100  X    : 

плата  за оренду  майна  бюджетних  установ,  що  здійснюється  відповідно  до 

Закону  України  "Про  оренду  державного  та  комунального  майна" 
25010300  X  

інші джерела  власних  надходжень  бюджетних  установ  25020000  х  і 

(розписати  за  підгрупами) 

інші  надходження,  у тому  числі:  X  

інші доходи  (розписати  за  кодами  класифікації  доходів  бюджету)  X   

фінансування  (розписати  за  кодами  класифікації  фінансування  бюджету 

за типом  боргового  зобов'язання) 
X  

повернення  кредитів  до  бюджету  (розписати  за  кодами  програмної 

класифікації  видатків  та  кредитування  бюджету,  класифікації 

кредитування  бюджету) 

X   І 
і 

повернення  кредитів  до  бюджету  (розписати  за  кодами  програмної 

класифікації  видатків  та  кредитування  бюджету,  класифікації 

кредитування  бюджету) 
X  * *  **  І 

ВИДАТКИ  ТА  НАДАННЯ  КРЕДИТІВ    усього  X  4 018  471   4 018  471 

Поточні  видатки  2000  4 018  471   4018471 

Оплата  праці  і нарахування  нв заробітну  плату  2100  2 081  992   2 081  992 

Оплата  праці  2110  1 706  551  1 706  55 І 

Заробітна  плата  2111  1 706  551   І 706  551 

Грошове  забезпечення  військовослужбовців  2112  

Суддівська  винагорода  2113  

Нарахування  на  оплату  праці  2120  375  441   375  441 

Використання  товарів  і  послуг  2200  1 918  879   1 918  879 

Предмети,  матеріали,  обладнання  та  інвентар  2210  187 012 

Медикаменти  та  перев'язувальні  матеріали  2220  2  000   2  000 

Продукти  харчування  2230  644  438   644  438 

Оплата  послуг (крім  комунальних)  2240  171  840  171  840 



1  2  3  4  5 

Видатки  на  відрядження  2250   

Видатки  та  заходи  спеціального  призначення  2260   

Оплата  комунальних  послуг  та  енергоносіїв  2270  912  980   912 9? 

Оплата  теплопостачання  2271  670  353  670  з: 

Оплата  водопостачання  та  водовідведення  2272  74  079  74 о: 

Оплата  електроенергії  2273  156  344  156 З* 

Оплата  природного  газу  2274   

Оплата  інших  енергоносіїв  та  інших  комунальних  послуг  2275  12  204  12 21 

Оплата  енергосервісу  2276  

Дослідження  і розробки,  окремі  заходи  по реалізації державних  (регіональних) 

програм 
2280  609   60 

Дослідження  і розробки,  окремі  заходи  розвитку  по реалізації  державних 

(регіональних)  програм 
2281  •  

Окремі  заходи  по реалізації  державних  (регіональних)  програм,  не  віднесені  до 

заходів  розвитку 
2282  609   60 

Обслуговування  боргових  зобов'язань  2400   

Обслуговування  внутрішніх  боргових  зобов'язань  2410   

Обслуговування  зовнішніх  боргових  зобов'язань  2420   

Поточні  трансферти  2600  

Субсидії  та  поточні  трансферти  підприємствам  (установам,  організаціям)  2610  

Поточні  трансферти  органам  державного  управління  інших  рівнів  2620   

Поточні  трансферти  урядам  іноземних  держав  та  міжнародним  організаціям  2630   

Соціальне  забезпечення  2700  17 600  І7 60С 
Виплата  пенсій  і допомоги  2710   

Стипендії  2720   

Інші  виплати  населенню  2730  17 600   17 60С 

інші  поточні  видатки  2800  

Капітальні  видатки  3000  

Придбання  основного  капіталу  3100   

Придбання  обладнання  і предметів  довгострокового  користування  3110  

Капітальне  будівництво  (придбання)  3120   

Капітальне  будівництво  (придбання)  житла  3121   

Капітальне  будівництво  (придбання)  інших  об'єктів  3122  ... . :; 

Капітальний  ремонт  »  |  3130   

Капітальний  ремонт  житлового  фонду  (приміщень)  3131   

Капітальний  ремонт  інших  об'єктів  3132  

Реконструкція  та  реставрація  3140   

Реконструкція  житлового  фонду  (приміщень)  3141  '    .  І  

Реконструкція  та реставрація  інших  об'єктів  3142  

Реставрація  пам 'яток  культури,  історії  та  архітектури  3143   

Створення  державних  запасів  і  резервів  3150   

Придбання  землі  та  нематеріальних  активів  3160  

Капітальні  трансферти  3200   

Капітальні  трансферти  підприємствам  (установам,  організаціям)  3210     . 

Капітальні  трансферти  органам  державного  управління  інших  рівнів  3220   

Капітальні  трансферти  урядам  іноземних  держав  та  міжнародним  організаціям  3230 
і 

 • 

Капітальні  трансферти  населенню  3240  1  

Надання  внутрішніх  кредитів  4110  !  

Надання кредитів органам державного управління  інших рівнів  41П  1  :  •    

Надання кредитів підприємствам, установам,  організаціям  4112  !  

Надання інших внутрішніх кредитів  4113  ,  — 

Надання  зовнішніх  кредитів  4210  

Нерозподілені  видатки  9000  і  

Ольга  Л Я П У Н О В А 

Любов  ДМІТРІЄВА 

М.  П . " * 

Директор 

Головний  бухгалтер 

/ / 

м  Сума  проставляється  за  кодом  відповідно  до  класифікації  кредитування  бюджету  та  не  враховується  у  рядку  "НАДХОДЖЕННЯ    усього". 

•»•  Заповнюється  розпорядниками  нижчого  рівня,  крім  головних  розпорядників  та  національних  закладів  вищої  освіти,  яким  безпосередньо  встановлені  призначення  у  державном; 

бюджеті. 


