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кOд та назва

класифiкацii видаткiв та кредитування мiсцевих бюджетiв /'Гимчасовоi класифrкаrtii вилаткiв та кредит),вання для

бюдкgгiв мiсцевого самоврядуван}ш, якi не застосов},Iоть програмно-цiльового метолу)l l01l020 Надання заrальноТ

середньоIосвiти загальноосвiтпiми навчалыltrми :tакладами (в т. ч, ulколою - дитячим садком, iHтepHaToM npll
школi), спецiалiзовапими ulколапlи, лiуеямlt, гiмназiями, колегiумамll ,

(rрн )
усього на pik

Заr rhoH л спецiальний фонд

2

НМХОДЖЕННЯ - УСЬОГО х 70 497 800,00 3 б l4 000,00 74 lll 800,00

надходження коштiв iз зага.льного фонлу бюджgгу х 70 497 800,00 70 497 800,00

Наdхоdэlсеttня KoulmiB iз спечiально?о фонdу бюdэкеmу, у lпол|у

чuслi:
х 3 614 000,00 з бl4 000,00

Наdхоdсюення вid tlлапu за послу2u, u1o наdаюmься бюdэlсепнuмu

усmан овамu зеidно iз эакон odaB сm вом
250 l 0000 l бl4 00с,00 l бl4 000,00

Плаmа за послуеu, u1o наdаюmься бюdэlсеmнuмu усплановамu
зеidно з |x осн-овною diмьнiсmю

250l0l00 1 409 00с,00 l 409 000,00

Наdхоdсtсе н ня бюdэю е пн ux ус mан о в в i0 0 оdаm к о Boi'
(zоспоёарс bKol| ) d iMbH о с mi

250 l 0200

Плаmа за оренOу майна бюd,к,епlнllt усплалlов 250 l 0300 х 205 00с,00 205 000,0с

Надходження бюджсгних установ вiл реалiзачii в установленому
порядку майна (KpiM нерухомого майна)

250 l 0400 х
(розпuсаmu за пi dzрупаьl u)

lHuli dэtсерела власнttх наdхоdэrcен ь бюdэtсеmнtв yclllaH ов 25020000

Блqеоdiйнi внескu, zранmu mа dарl,ццц 25020 l 00 х
Коulmu, lцо оmршwпь 0юОэlсепнl усmановч Blo пlопрuulспlв,
)реанiзацiй, фiзuчнuх осiб mа Bid iHutux бюdжепнuх усmанов dля

?uконанлlя l|iльовuх захоdiв, у пому чuслi захоdiв з вk)чуJlсеilня dля

:успuьнuх попреб земельнuх diлянок mа роlлlitценuх на лuх iHulux

эб'скmiв нерухомо2о майлlа, що перебуаюlпь у прuваmнlа власноспi
фiзuчпш або юплёччнuх осiб

25020200 х

Koutпu, tцо опрчмуюmь вuщi mа професiйно-mехнiчнi llавчольtti заклаdu

Bid рймilцення на dепозumах пцuчасово вiльнuх бtоduсепlluх KouпliB,

оmрuilаiluх за наdання плаmнuх lлослуе, якlц0 пакчлl заклоdам законом

HadaHo вidповidне право

25020з00 х

Кошти, отриманi вiд ремiзацii майнових прав на фiльми, вихlлпt
матерiали фiльмiв та фiльмркопiй, cTBopeHi за бюджетнi кошти як

за державним замовленням, так i на умовах фiнансовоi пiдтримки

25020400

х

hлозпuсqmu за пidерупмlu)

паdхоdlюення. ч mомч ччсjli: х

'нлцi doxodu (розпuсаtпч за KodaMu класuфi Kallii' doxoliB
iюdэrcеmу)

х 2 000 000,0с 2 000 000,0с

tьiнансування lоозпuсаmч за koiaMu класuбiкччii biHaHc

бюduсеmу за пuпом бotlzoBozo зобов'язання) х

х
ВИДДТКИ ТД НДДДННЯ КРЕДИТIВ - усьо?о .Y 70 497 800,00 3 бl4 000,00 74 1ll 800,00

поmочнi вuOаmкu 2000 70 497 Е00,00 l 614 00а,00 72 ]ll 800,00

Оплопtа праt1l l наржування на заробitttttу ttлаttlу 2 l00 57 9s4 l00,00 .]0 50а,00 57 984 600,00

оп 21l0 ,l7 503 400,00 25 000,00 47 528 400,00

3аробimrc плаmа 2]1l 47 503 400,00 25 000,00 47 528 400,00

2| |2

HzL 2I20 l0 450 700,00 5 500.00 l0 456 200,00

I



l ,lослу2

I4 127

l 2з7 500,00 1 37,8 500,00
2 01 3 200,00

та поточнi .рu""ф,ерти пйпйБ"r"йlусйБiil

Капiпtuьне бldiвнuiiiiit|Ббання1 iнtuuх об'скпtiв

bHl ТI'ансФеJ,]и }рЯлаМ lH()]cVHllx JlepжaB та 
"rжнаролrrий

нам державн()г(l управлiння iнших piBHiB

Надання iHIuHx внутрiшlliх кредитiв

Л,о, Козак
(iнiцiши iпрiзrице)

О.М. Дронова
(iнiчiuи i прiзвище)



ЗАТВЕРДХЕНО
Нахаз Мiнiсmрспа фiнансiв Украilrи
28 сiчrя 2002 року Nе 57
(у релащii накшу MiHicпpcTBa фiнансiв Украiни
04.12,20l5N9 lll8)

словаriи i щфраьrи)

Мiський

коштори
на 2018

Вiддiл освiти Вас

I

та

(найменування

та назва 3 питань освlти l

3acтocoв},loтb програмно-цiльового ме,году)* 06l l020 Надання 3агмыlоi середньOi осDiти загмьноосвiтнtми }Iавчaцьними закладами (в
гlм колсгl

Нолi.uепуванttя код

Усього на

рАзомЗагальний фоrи
спецiuыtий

фонд
l 2 3 4 5

НАЛХ()ДЖЕIlНЯ - усього х 79 060 500,00 l 437 200,00 80 497 700.0сонду бюджету х 79 060 500 х 7) 060 50с

наdхоdэtсення Bid rulаmu за послуzu, tцо наdаюmься бюd:хсеmнtшч
vcmaHoBaltu зеidно iз эаконоdавсmволtt

х l 437 200,00 1 437 200.00

250 1 0000 х l 4з7 200,00 l 4з7 200,00

плаmа за послуzu, l4o наdаюmься бюdасеmнч,tttt усmанова,uч зziоно з [x
основною diмьнiсmю 250l0l00 х 1 267 200.00 ] 267 200,00

Наdхоdgсення бюdlсеmнuх успанов Bid dоdаmковоt (еоспоdарськоl)
)iMbHocmi 250 l 0200 х

майна бюdасеmнuх 250 l 0з00 l 70 000,0с l 70 000,00
наdхоdэrення бюdсюеmнuх усmанt)в оid ресuiзацii в усmанов,паному
поряdку майна (KpiM HepyxoMoeq майна) 250 l 0400 х
\рUзl]исати за пlдц)упами)

JUY релu бл ас l l ux нсlохооJюе н l, ою0 Jс е m и uх ус m а н ов 25020000 х
(ywJllrllarn Jc Illлl рYlIdМп'

ilшl оохоdu (розпuсqпu зq коdсцtч u.lсuфiкqцii dохоdiв бtоdас,епу) х
Рiнансуання (розпuсаmtt за коdмш класuфiксtцit фоопсува,пя Оюr)асеmj
la пuпом борzовоео зобов'яэання) х

повернеltня kpedltmiB dо бюOuсеmу (розпuсаmч за ktldшtu проzрмtноi'
класuфiкацii вudаmкiв mа креdumуання бtоdасеmу, класuфiкацii'

х

х
Uи].lд l ки l'Д tlДЛ,\ННЯ КРЕ[ИТIВ - усього х 79 а60 500,00 l 437 200,00 80 497 700,00

поrcчнi вшаm 2000 79 0б0 500,00 l 137 200,00 8а 497 7,00,00
rlpaLlI 2]l0 5 1 939 200,00 l б 4а0,00 5 l 955 600,00

JipobimHq плапq 2]1] 51 939 200,0а lб 10а,00 5 l 955 600,а0
Гроаове забфпе че нн я оiйськовосlужб о вц iB 2]l2
гlарахування на оплаry прац 2120 l l 426 600,00 3 ба0,00 l 1 130 200,00
Jикорtrстанш TOBapIB l посIуr. 2200 ]5 694 700,0а ] 4 17 200,00 ]71ll900,00

] lРеДМtrИ, МаreРlаJIи, обла,днанм та iI{BeHTap 22l0 508 500,00 68 000,00 576 500,00
перев'язувмьнl матсрirши 2220 610а,0() 6 400,00

lро,Фffi харч)зання 2z30 2 7 17 200,00 1 217 200,00 3 964 400,а0
Jшата лослуг (KplM ком}ъмьних) 2240 1 628 600,00 17 000,0() l 615 600,а0
)щаlм на 8lдряlркенвя 2250 l 00 200,00 ] 00 200,00
,]lда приз}Iв 2260



10 527 800,00
9 l22 000,00 9 1 22 000,00

l рOзроOки, oKpeMi заходи по r;ББiЙТййЙ
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ MiHicTepcвa фiнансiв Украiни
28 сiчш 2002 року Nч 57
(у релакчii наказу Мiпiстерства фiнансiв Украiни
04,12,2015.1,1! llI8)

3ятверлжений у cyMi I00 769 000 00 коп.

мlльионlв clMcoт шlстдесят тисяч грн,00 коп,

словаrtш i цпrDрдrlн)

мiський голова

коштори
на 2019 р

Ho'l ycтalloBи)

м,Вrс

9

а

05408349 lл осв|тп
(кол за та

(шаtiменування

J(од та назва вiдрмчоi Часифiкацii видаткiв та кредирвання бюджеry 06 орган з пттань освiти i науки

liод та назва програмноi класифiкацii видагкiв та кредитуваIlllя державllого бtоlDкеry

(кодта назва програмноi класифiкацiт видаткiD та кредитування мiсцевих бюджетiв (кодта назsа Типовот;програмноi класифiкацii видаткiв
1,а кредиryвання мiсцевих бюдкетiв / Тимчасовоi класифiкацii видаткiв та кредиryвання дJя бюджетiв мiсцевого самоврядування, якi не
застосовують програмно,цiльового методу)* 06l l020 Надання загальноi середньоi освiти загмьноосвiтнiми навчмьними закладами (в

l,, ч. шIолор,дltтячим садкоМ, iнтерпатоМ при школi), спецiалiзованиМи школами, лiчеями' гiмназiями' колегiумамИ

I]ид бюдrкету МlСЬКИЙ

Найлtепувлппя код

усього на pik

рАзом
Зага-пьний фоttа

спецiмьний
фоr,д

l 2 3 4 5

НАДХОД)riЕННЯ - усього х 98 509 700,00 2 259 300.0с l00 769 000,00
l-tадходження коштiв iз загмьного tЬонду бюджету 98 509 700,00 х 98 509 700.00
:[адходженttя коштiв iз спецiального фонду бкlджету, у тому ,lислl х 2 259 з00,00 2 259 300,00
[,|аdхоdэюення Bid плаmч за послу2u, tt1o ttаdаюmься бюdжеmншttч
у:пановшu зzidttо iз зaKotto()aBcmBo,tt

250 l 0000 х l 509 300,00 l 509 300,0с

f"лаmа эа послуеtt, u1o наdаtоmься бtоО;лсеmttшttll ycmalloB(L\lu зеtdtкl з ix
основною оiмьliсmю 250l0I00 х l зl9 300,00 l з19 3()0,00

h'аёхоdlсення бюdэлсепнuх усmа н ов в id dоdаmковоI' (zоспоdарс ь KoI)
diмьноспi 250 l 0200 х
П|лаmа за оренdу майна бюdэtсеtпtluх усlпанов 250 1 03 00 х l 90 000,00 l 90 000,00
h'оdхоdэюення бюdасеmнuх усmанов 0id рещЬацii в усmаil()влано,||у
п,эряdку лttайпа (KpiM нерухо,ллоzо ltaйtta)

250 l 0400 х

Gц]длtglп за пiдгрупам и)

htuli dасерела B.,tacHtu наdхоdасснь liloOacemHux усmонов 2 5 020000 х

fiрlццqати за пiлгрупам и)
iHuti наdхоdэtсенttя, у пo.tly чuслi: 750 000,00 750 000,0с
iпшi dохоdu (розпчсапtt за коОаuч масuфiкоtlii' doxoOiB бtоdжепу) х

фittансуання (розпuсаmч за Kodantu класuфiкацii ф i нансуваtпtя бtоd:лсеmу
tcr пuпо|l борzовоzо зобов'язанн я) х

повернення KpedumiB do бюduсеmу (розпuсаmч за Ktldcbtttt проzраппю|
клаguфiкацil BuOamKiB mа Kpeduп),Batl t lя бtоdже mу, класuфiкацil'

х

х
ВИДАТКИ ТА НАДАНI{Я КРЕДИ1'lВ - усьOг0 х 98 509 700,00 2 259 300,00 l00 769 000,00

пlлэчнi вlлдаш 2000 98 509 700,00 509 з00,00 l00 0l9 000,00
Oruam працi i ttарахракня на заробiтну плаrу 2l00 8t 625 l00,00 20 800,00 8] бJ5 900,00
Эlчrата прачi 2ll0 66 905 850,00 ]7 000,00 66 922 850,00
3аробiпна плqmа 211l 66 905 850,0() l7 000,00 66 922 850,00
Г|,ошове забезпече н t lя в i йс ьков ослужбовt1 iB 2l l2
Нtрахування на ошаry працi l )n l1 7]9 250,00 3 800,00 1 1 723 050,00
Вихорнстанш mBapiB i послlт 2200 ]6 884 600,а0 1 J88 500,00 l8 373 100,00
Прелиетl, матерiали, облалнання m iшвенmр 22]l0 54 ] 300,00 90 000,00 63 1 300,00
Ие/икамеши m перев'язральнi маreрiали 1ffn 8 000,00 8 000,00
Пр<lдlкm харчування 22з0 2 917 900,00 1 298 500,00 J 216 100,00
Эrrлата посл}т (KpiM комунмьних) 2240 1 525 8а0,00 20 000,00 1 5J5 800,00
вlцатш на вiдрлдження 2250 1 1 2 300,00 ] l 2 300,00



t0 21] 100,00

окрем1 захоlи по реалiзаrrifiфЙвних

по реа лЬа цii' d.| ржао ;Пiб;iЙ;Бййй:,i

Каlliшьлий ремоm жшлового фон,Фl ( примiщень)

нllя Iнших plBHlп

керiвник вiддiлу освiти

(irriuiMи r прtзвlrщс)



Наказ MiHicTepcTBa фiнансiв Украiltи.
28 сiчllя 2002 року J{9 57

(у релакчii rIаказу MiHicTepcrBa фiнансiв Украi]ни
04.12,20l5 N9 1 l I8)

кошторис
на 2020 piK

(iндивiдуальний, зRедений)
05408349 Вiддiл освir,и ВаснлькiвськоI MicbKoi ради (Мiськнй бюдяtет)

(кол за е,ЩРПОУ та найменування бюлжетноi установи)

Киiвська обл. пt. I}асилькiв
(найменування MicTa, patioHy, областi)

Вил бюлжету МIСЬКИЙ
кодтаназ]lqвiдомчоiкласиd)iкацi!дцдlцкiвтакреци,гуl]аннябюджgту 06 Оргаrrз[lltтаlIьосвi,trliнауки

Нчil.ttеttуоttппя КOд
Усьогч на piK

рАзом
Загалыrий фонл

спецlалыtий

l 2 3 4 5

IlАДХ0llЖЕН[lЯ _ усього х l0з 300 562,00 2 6|2 732,00 105 9lз 294.00

Надходження кош,riв iз загального tЬоttду бюдя<ету х l 03 з00 562,00 х l0з 300 562,00

Надходження коштiв iз спецiмьного фонду бюдя<ету, у тому числi: х 2 6127з2,00 2 бl2 7э2,0а

Наёхоdэсення Bid мапtu за пос:луztt, tl1o наdаюпtься бюOлсепшuмtt
ycntaHoBaMtt зzidно iз законоdавсlttвом

250 l 0000 х 2 405 600,00 2 405 600,00

Плаmа за послуzu, лцо наOаюпься бюdэеепtнчмtt успlаюва,+tч зzidно з i'x

оiновною diмьнiспtю
250l0I00 х 2 l9tt 900,00 2 ]98 900,00

Наdхоёсюення бюdэrеmнuх усmанов вid dоdаtпковоi (zаспоdарськоi)
ёiмьносmi

250 l 0200 х

Плапtа за оренdу Maliqa бюduсеmнuх yctllaHoB 2 50 l 0300 х 206 700,00 :l06 700,00

Наdхоdэюення бюdсrcепшuх успtанов вid реалiзацil' в успlановленому
поряDку MaitHa (KpiM нерухомоео MatiHa)

250 l 0400

Dозписати за пiдгрупалtи)

IHuli dэtсерела B,пacHttx наOхоdэtсен ь бюd.-лtсепнuх ус пlанов
2 5020000

х

Блаzоditiнi внескu, еранmu mа dapyHKu 25020 l 00

Коutmu, up оmрurrуюmь бюdлсепнi успановu Bid пidпрчемспtв,

ореанiзацiй, фiзttчнttх осiб пtа Bid iHulux бюdэюепtнuх yctttaHoB dля

влlконання цiльовllх захоOiв, у пlому члlслi захоdiв з вiОчу)Еення dля

суспiльнuх поmреб земельнuх diллtttок пtа розмilценuх на нuх iHulllx

об'скпtiв нерухомо?о MariHa, lцо перебуваюпtь у прчвапlнitl влuсноспti

сhiзttчнuх або юDu)uчнuх осiб

25 020200

Коuпtu, ulо опtрuмуюmь вutцi ttta професiliно-пlехнiчнi навчальнi заклаdlt

вid розмitцення на dепозшпах пtttмчасово вi.пьнлtх бюd)Ееmнuх KoulllliB,

ompuшa{llx за наdання плапlнlrх послуе, якIцо пOк1&l заклаdам законом
наdано вiёповidне право

2 5020з 0с) х

Коuпu, опtршчонi Bi0 реа.цiзацi|,laliHo\llx прав lla фiльлtu, BtlxiOlti ,ttutперtалlt

фiлыuiв по фiль.ttокопiй, cпBopel!i зq бклdжеtttнi коuttпч як за depxoBtttl,tt

,амовленнмl, mак i на y,|loBax (hiнацсово|пidпlрuмкч

2 5020400 х

розписати за пlдгрупа]\lи.)

iHuti наdхоdэtсення, у пюму чttс:лi: х 207 l 32,0(

IHuli dохоdч (розпuсапttt зtl KoOa.|lu Lцасчфiкацi1 do.todiB бtоdэtсепtу) х

фiнансування (розпttсапtч за KodaMtt класчt]liкацii' c]liпaHcyBaHHlt

5юdэюеmу за milпом борzовоео зобов'жання)
х

koedtottiB do бюоlсепtч hлозпuсапtu за koOalltt npozpartlloi' х

класuфiкацil вudа tttK iB пtа t{Peфt пt1,6с1 11 хх бклdэсе mу, класшl i Kal| ii' х

ВИДАТКI{ ТА IlАДАrIНЯ КРЕДИТIВ - усьOг0 х l 03 300 5б2,00 2 б12 732,00 l05 9 1 3 294,00

поточнi видатки 2000 l03 300 562,00 2 405 бOа,00 105 706 l62,00

0плата прачi i нарахрання на заtrrобiтну плаry z 00 88 37 1 ]62,00 1 2 20а,00 88 383 362,00

0плата лрацi
,,)

0 72 435 360,00 l0 00а,00 72 445 360,00

3аробiпчп плапа 2 1 72 435 360,00 l 0 00а,00 72 445 360,00

Грошове эабе зп е ч е t t t tя в i ti с ь ково с,lужбовц iB 2
,)

Нарахрання на оплаry прашi 2 20 l 5 9з5 802,00 2 20а,00 l 5 938 002,00

Використання ToBapiB i послуг 22|)0 14 929 400,00 2 39J 40а,00 l7 J22 800,00

Прелмии, матерiали, обладнання та iHBcHTap 2210 407 200,00 l00 000,00 :i07 200,00

Vедикаменти та перев'язувальнi матерiали ]]]n l 5 000,00 ] 5 000,00



послуг Ia

5 4l 1 300,00

9 22з 700,00

oKpeMi захо/]и по реалiiачii' лфiавних

та поточнi трансферти п iдприсмстваv ( у., uпйiiiББiiБЙ

iноземних держав та лtiжнародним tlрганiзацiям

llrшi поточнi влlдатки

Г,ридбання обладttання i предмmiв лов

Капiтальяий ремонт х<итловою фонлу (

КпIiтальний репtонт iнших об!,ктiв

Надання iнших внугрiшнrх кредиБ

(1:рiвник вiдд jлу освlти

I'оловний бухгалтер

Л.о,Козак

)а ,/| ,/,I
(iriцiми i лрi]вшще)

А,О,Св{тенчук
(iHiuiMl i прiзвище)

,, Il ,, сi.ня 2()2О ooKv
, (чцсло. !jсяць, piк)

I\4. г[,*t*

теплOпOстачання



- tilrЛыii;;ьiБiijйliirннr,] 11Ер)кдI]l",t()t
, кАзllАLlrйськоiслуlкБиукr,Аl1,1и
l киiвськоiоьлдстl
зАрЕестровА1-1о тА взятс, нА oБIllK

2 0 сlч 20ll

кошторис
на 2021 piK у

M.l

киiвська обл. м. Василькiв
1 наймёпувап"" lticTa, району, област

бюдксry

код та назl]а

Вил бюшкеry мiський ,

код та назва вiдомчоj класифiкаrtiТ видаткiв та кредитування з питань освiти i науки ,

програмноi класифiкачiТ видаткiВ та крсдитуванНя державного бюл,яtету

(код та HatBa програмноi класифiкацiТ видаткiВ та кредитуванНя мiсцевиХ !юлrкетiв
(кол та HalBa Типовот програмноi класифiкаrtii вилаткiв та кродитування мlсtlсвих

бюшкетiв)*

0611031 - Надання загальноТ
середньо'i освiти

середньоТ освiти закладами загально'|'

(грн)

Найменування Кол
Усього на, piK

рАзомзагальний фонд спецiальний
фонд

,, 3 4 5

ппlкЕнняt х l l4 905 200,00 l14 905 200,00

Надходження коштiв iз загального фонду бюд]кету х l 14 905 200,00 х 1 l4 905 200,00

Надходження коштiв iз спочiалддоIg j!9нду бtодкету, у тому числt: х

250 l 0000 х

Плата за послуги, що надаються бюдхотними установами зriдно з Iх основною дiяльнiстю 250l0l00 х

Надходх8ннЯ бюдхетних установ вiд додаткоsоi (господарськоlИiмьностi 250 l 0200 х

Гlлата за оренду майна бюджотних уставов, u.{o здiйснюоться вiдповiдного до 3акоЕу Украlни (Про

оренду д€ржавного та комунального цqlю
250 l 0300 х

250l()400 х

б 2 5020000 х

Блаrодiйнi внески, rранти та дарунки 25020 l 00 х

Надходжоilня, що отримають бюджетнi установи вiд пiдприемств, оргаsiзацiй, фiзичних осiб та вiд

tнщих бюдхетних Установ для виконання цiльових заходiв, у тому числi заходiв з вiдчужоння для

ЙiпrЙ norpaO з€мельних дiлянок та розмiщених на них iншш об'сfiiв нерухомоrо майна, що

пЬребувають у приватнiй власностi фiзичних або юридичних осiб

25 020200 х

Надход)+(sння, цо отримують дерхавнi i комунальнi заиади профосiйноi (професiйно-техвiчноi),

о"Iо.Б,i пчрдrriщоiiа вищот,освiти вiд розмiценхя на депозитах тимчасово вillьних бюджетних

коштiв, отриманих за надання платних послуг, якцо таким зашадам законом надано вiдпоsiдне правс

надходжоння, що отримають дврхавнi i комунальнr заклади фаховоi перодвищоi та вищоi освiти,

HayKoBi установи та зашади культури ях вiдсотки, HapaxoвaHi на залишок коштiв на поточвих рахунка)

вijкритйх у банках двржавноrо сепору для розмiцоння власних надходжвнь, отриманих як плата 3а

послуги, щэ надаються ними зriдно основною дiяльнlстю, блаrодLйнi внески та гранти

2502()300 х

iHtui наOхоdэюення, у mому Llucлi: х

- tHtui <)охоdч (розпuсаmч за коdа^lч !!асuфiкацii dохоа

- фiнrzнс:l,вання (розпuсаmu за коdамtt_класtlrРiкацil'|liнансуваllllя бюdжепtу за
lФ

х

х- пове[lнеtлня кРеdumiв do бюdысеmУ (розпuсапtt за KoOaMu проерамноi'

класuфiн,ацit BuDamKiB па креdumування бюd,лсеmу, класчфiкацii'креduttlування

бюdжэпч)
крF,питIIl х l 14 905 200,00 1 I4 905 200,00

2000 l l4 905 200,00 l l4 905 200,00

21 00 l 14 905 200,00 l l4 905 200,00
rапобiтнч

Оплата працi
21 10 94 185 000,00 94 lU) UUU,UU

Заробiтна плата
2111 94 l85 000,00 lr4 lE) UUU,U(

2112
211з

uуддlв(iька винагорода
2120 20 720 200,00 20 720 200,0(]

Використання ToBapiB i по9дtд 2200

поточнl вилАтки



tlання та

Видатки 1,а заходи спецiального призначення
оплата к<lмунальних послуг та епергоносi'iв
оплата т()плопостачання

Оплата водопостачання та водовiдведення

Оплата iнцlих енергоносii'в та iнших комунальних

дослiдження i розробки, okpeMi заходи по реалiзацiт дер*авrlи,

!ослiдження i розробки, oKpeMt заходи розвитку по рJалйацГдБйББЙ
oKpeMi заходи по реалiзацii' державних (регiональнихГrр"rр.rrr" 

"'о*.*

зовнiшнiх боргових зобов'язань

пl поточнi трансферти пiдприсмствам (установам, органiзацiям
поточнi трансферти органам державного управлiння iнших piBHiB
поточнi трзl9qDерти урядам iноземних держав та мiжнародним

виплата пtlнсiй i

КАПIТАЛЬНl ВИДАТКИ

я обладнання i

Капiтальне будiвництво (придбання) iнших об'екгiв
капiтал ьн и й

Капiтальни й ремонт l1цтлового фонду (при мiщень
Капiтальниi ремонт iнших об'окгiв

цiя та реставрацiя iнших об'окгiв

Реставрацilа пам'яток культури, icTopi'i та

ння землi та нематерiальних аrгивjв

Капiтальнi l,рансферти пiдприемствам (у,становам, органiзацiям)
Кап iтальнi т,рансферти органам державllого управл iH ня iH Litих

Капiтальнi трансферти урядам iноземних держав та мiжнародним

Надання крсlдитiв пiдприемствам, установам, органiзацiям

Начальн и к Лiлiя КоЗАК

t'o,лouttlril буlrалтер Lvfu36rHir Сl}JI'l'ЕНЧУК

призначення у дерх(авнOму бюлlltстi.



зАр Ёе ст р i;ЙфЗЁ:ц9.нА о Блl к

2 0 сlч 20/

кошторис
на 2021 piK

0540взZlý) освiти Василькiвськоi' MicbKoT мiський бюджет
за СДPПОУ та найменуваяня бюджетноi

китвська обл. м. Василькiв
( найменування MicTa, району, областi )

Вил бюлжету мiський ,

06 Орган з питаl]ь tэсвiти i нЬуки ,

код та наз]]а програмноi класифiкацii видаткiв та крелитуванн" йr;БйБъ;Б;'
(код та ншlва пРограмноi класифiкачii видаткiВ та кредитування мiсцевих бюджетir
(колтана:ваТиповоiпрограмноiкласифiкачiiвидаткiвтакредrryваннямiсцевих'Обll02l-НаДаННЯЗаГальноТсередньоIосвiтизакладамизагальноj,
бюдкстiв)* середньоI освiти

грн

Наймеrrрання Код
усього на pik

рлзомзагiшьний фонд спецiальний
фонл

l 2 1 5
НАДХОДЖЕI{НЯ - чсього х 74 763 ,700,00 J 230 900,00 77 994 600,00

Надход>tк:ння коштiв iз загILльного Фонд1l 66rnaтy х 74 763 700,00 х ,7,+ 76з 700,00
Надходlцtlння коштiв iз спе,riалыtого фоrrду бюд2r<ет.у, у тому rlцqл1 х 3 230 900,00 3 230 900,00
- наdхоdаюення Bid плаmu за послу?ut tцо наёаюtпься бюd:ltсеtпнuмч усmановамч
зzidно iз эакон оdавсmвоц 250 l 0000 х 3 230 900,00 3 230 900,00

Гlлата за послуrи, u.1o надаютьоя бюджбтними установами згiд8о з iх осноsною дlяльнiстю 250l0l00 х 3 l30 900,00 ] l30 900,00
Надходженrtя бюджетних установ Biд додатковоi (господарськоi) дiяльностi 250 1 0200 х
Плата за орвнду майна бюджетних установ, що здiйсню€ться вiлповiдного до 3акону Украiни (Про
орвнду дор}авноrо та комунальноrо майна, 250 1 0з00 х l00 000,00 l00 000,00

Надходхев|я бюдЖетних устаноВ вiд реал]зацii s чстановлеliому порядку майва (KpiM нерухомого
майна) 250 ] 0400 х
- iнtцi Qqсерела власнttх наdхоdэtсень бюd:lюеtпнllх усlпанов 25020000 х
Благодiйнi внески, гранти та дарунки 25020 l 00

Надходжоння, що отримають бюджотнi установи BjA пiдприсмств, органiзацiй, фiзичних осiб та вiд
iвших бюджетних Установ для виконання цiльових заходlв, у тому числl заходi0 з вiдчуження для
суспiльних п()треб земельвих дiлянок та розмiщених на них iнших об'епiв нерухомого майна, що
пёребуваютt у приватнiЙ власностi фiзичних або tсридичних осiб

25 020200 х

Надходження, що отримують державнi j комунальнi заклади профес]йiiо] (професiйно-технiчноi),
фаховоi пер(цвищоi та вищоi осsiти вlд розмiченвя на депозитах тимчасово аiльних бюдхетних
кощтtв, отриtiаних за надання ппатних послуг, якц() -а(им за<ладам законом h8дано вiдповlАно прав(
надходження, tцо отримають деРжавнi i комунальнi эак/]ади фаховоl передвичо1 та вищо'i осsiти,
HaykoBi устаtlови та зашади культури як вiдсотки, нарахоsанi на залишок хоштiв на поточних рахунка)
вiлкритих у бавках д9ржавного сеfiору для розмiцення власних надходжень, Фриманих як плата за
послуrи, шо ilадаються ними зIiдно освовною дiяльнjстю, благодiйнi внески та rравти

25020]00 х

- iHuli наdl:оdэtсення, у mому чuслi,

- iHцli 0oxodu (розttчсапtu ,ta Koda,utt клu",чrlliк,tчii'dохttОiв бюО.хсеlпv)

- фiнансування (розпuсаmч за KodaM_u класuфiкацii фiнанс,)lвання бюdэеепу за
цuпом борzовоzо зобов'юання) g х

повернс|ння креdumiв dо бюd;жеmу (розпuсапltl за коdамu проераlrноi' х
креUццlубцtlнн оюU;ж:епlу, KJlQCll(p lкацl I кl)еоuпlуванн

бюd,юепtу) х
ВИДАТК}I Ti\ IIАIЩIIНЯ КРЕДI|ТIВ _ усьOго х 74 763 700,00 J 230 900.00 77 994 б00.00

поточнl видАтки 2000 74 76з 700,00 3 230 900,00 77 994 600,0с
Оплата працi i нарахуваl{ня на заробiтну плату 21 00 5l 435 900,00 l0 500,00 51 446 400,0с
Оплата працi 21 10 42 lб0 l00,00 8 000,00 42 l68 l00,0с
Заробiтна плата 211 1 42 l60 l00,00 8 000,00 42 l68 l00,0с
Грошове забезпечення вiйськовослужбовцiв 2112
Суддiвська винагорода 211з
Нарахування на оплату працi 2120 9 275 800,00 2 500,00 9 278 юO,m
Використання ToBapiB i послчг 2200 23 з l2 800,00 3 220 400,00 26 533 200.0с

llrцпorrilula



Предмети, матерiали, обладнання та iHBeHTap 221о 687 900,00 30 800,00 7l8 700,00

Медикамtlнти та перев'язувальнi матерiали 2220 l 600,00 1 600,00

Продупи харчування 2230 4 093 900,00 3 1.18 700,00 1 2l2 600,00

Оплата послуг (KpiM комунальних) zz..4\) 2 549 500,00 20 000,00 2 569 500,00

Видатки ra вiдрядження 2250 90 Q00,00 90 000,00

Видатки та заходи спецiального призначення 2260

Оплата комунальних послуг та енергоносi'iв 2270 15 862 900,00 50 900,00 l5 9lз 800,00

оплата т()плопостачання 2271 l l 222 000,00 l l 222 000,00

Оплата водопостачанltя та водовiдведення 2272 550 000,00 l4 300,00 564 300,00

Оплата елеfiроенергi'i 22,7з 2 067 800,00 з5 500,00 2 103 з00,00

Оплата природног0 газу 2274 l 284 700,00 l l,б4 /UU,U

оплата iнших енергоносiТв та iнших комунальних послуг 2275 738 400,00 l l00,00 7]9 500л(J0

Оплата еtчергосервiсу
2276

ДЙлй>*е,rня i розробки, oKpeMi заходи по реалiзацi'l державних
/пргi он а п r.н их)поогоа м

22во 27 000,00 27 000,00

2281

22в2 27 000,00
ь

27 000,00

бппгпяиу аобов'я 2400

бппrапич зпбпв'я 2410
2420бопгових зобов'язань

Гlоточнi трансферти 2600

Счбсидi'i,га поточнi трансферти пiдпр!l9цлствам (у9тан9в 261 0

iння iнших piBHiB 262о
2630
2700

Виплата пенсiй i допомоги
2710

Стипендi'i
2720
27з0
2в00 l 5 000,00 l5 000,00

lншi поточнi видатки
кАпlтАль1,1l видАтки 3000

31 00

пбпалнання i ппелметiв довгостоокового користуВаННЯ 31 10

Капiталь lе будiвництво (црцдQздц} 31 20
з121

iHtt tиу o6'ctcTiB 3122
з1 з0

]ьlпи чtrмчпlj:,,," г- -

-, ,,,,й лбr.лчт чrlтйпппгп rhпнлv /ппимiLuень) з1 31

31 32
паIlllаJlDпии рЕlчlчпl lпщrlл vv
parnHnTrrvkt liя тэ пеставоаuiя 31 40

Реконструкцiя житлового фs!4уJщ.лдц9!_r.
з141

iя iнtttих об'екгiв з142

Ресiаврацiя пам'яток культури, icTopii та архiтектури зl4з
31 50
31 60

Капiтальнi трансфертц з200
321 0

iння iнцlих piBHiB
,),),) л

3230

3240

Надання внуrрiшнiх кредитiв 41 10

iння iнших ptBHtB 4111
4112
4113
4210

Наданняt зовнiшнiх кредитЬ
900р

Нача.ltцltt1 lc, вi7tдiЛу освir,и

I'ол.qвп Hii бухга.пт,ср,

/ ,{_ -'/.э_Лiлiя SфАК

, -шжr"я*нч*'-,ffi-";;v/
14 сrчня 2021 р,

признаrепriя у'ДерЖавному бюрке,гi,


