
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ М iHicTepcTBa фiнансiв YKpaiHH
28 сiчня 2002 року ЛЬ 57
(у релакчii наказу MiHicTepcTBa фiнансiв Украiни
04.12.20l5J.lЪ lll8)

Нача.пьник
MlcTl

у;щi
кошторис

на 2021 piK
22881857 Школа I-III ступепiв J\Ъ 101 IIIgg.Igццigського району м. Кисва

Затверджений у cyMi Одинадцять мiльйонiв ciMcoT

(код за СДРПОУ та найменування бюлхmноi установи)

м.Киiв, Шевченкiвський район
(найменування MicTa, району, обласгi)

Вид бюджету МIсЦЕВИи

код та назва програмнот класифiкачiт видаткiв та кредитування державного бюджету

(код та назва програмноi класифiкацiТ видаткiв та кредитування мiсцевих бюджетiв (код та назва Типовоi програмноТ
класифiкачii видаткiв та кредитування мiсцевих бюджетiв) 491 l02l Надання зага.lIьноТ середньоТ освiти закладами загаllьноТ

середньот освiти)

Найменування Код

Усього на piK

рАзом
Загальний фонд

спецiальний

фо,д
l 1 J 4 5

НАДХОДЖЕННЯ - усього х l0 666 099,00 1 06l l23.00 11,12,7 222,00
Надходження коштiв iз загaulьного фонду бюджету х l0 666 099,00 10 666 099.0с
Надходження коштiв iз спецiального фонду бюджету, у тому числi: х l 0бl 123,00 1 061 123,00

Наdхоdэюення вid ltлапu за послуzu, що наdаюmься бюdэюеmнuмu

усmановалlu зzidно iз законоdавсmвом
250l0000 х 702 900,00 702 900,00

Плаmа за послу2u, u1o наdаюлпься бюdэrcеmнuмu ycmaHoBмlu зzidно з tx
основною diмьнiсmю

25010100 х 695 700,00 695 700,00

Плаmа за оренdу майна бюdлсеmнuх усmанов, u1o зdiйснюеmься
вidповidно do Закону Украiнu "Про opeHdy dерэlсавноzо па KoMyHMbHozo
майна"

250 l 0з00 х 7 200,00 7 200,00

IHtui ёuсерела власн|lх наdхоdэtсень бюdэюеmнtм усmанов 25020000 х
iHtui наdхоdэtсення, у mому чuслi: х

iншi dохоdu (розпuсапu за KodaMu класuфiкацit doxodiB бюdэюеmу)

Кошmu, що переdаюmься iз заzмьноео фонdу бюdэrеmу do бюdэюеmу розвumку
(спецiальноzо фонdу)

602400
з58 22з,00 358 223,00

фiнансування (розпuсаmu за KodaMu масuф iкацii фiнансування бюdэrcе mу
за muпом бореовоzо зобов'юання)

х

класuфiкацii BudatnKiB mа креёuпування бюdэrcеmу, класuфiкацii
кое dumvван ня бю dэюе mv)

ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ ItРЕДИТlВ - усього х 10 666 099,00 1 061 123,00 l 1 727 222,00

Поточнi видатки 2000 10 ббб 099,00 702 900,00 ] ] 368 999,00

Оплата прачi i нарахування на заробiтну плаry 2 100 7 0б9 290,00 7 069 290,00

Оплата працi 2l l0 5 794 500,00 5 794 500,00

Заробimна шаmа 2l l1 5 794 500,00 5 794 500,00

Грошове забезпе че н ня Biйc ьковослуuсбовцiв 21l2

Суddiвська BuHazopoda 2l 13

Нарахування на оплату працi 2|20 ] 274 790,00 I 274 790,00

ВикоDистанвя ToBapiB i послчг 2200 3 596 809,00 699 900,00 4 296 709,00

Предмети, матерiали, обладнання та iHBeHTap 22|0 229 294,00 229 294,00

Медикаменти та перев'язувальнi матерiали 2220

двадцять сlм тисяч двlстl
,ll727 222

-поАl,wi о Ал биАvо пtl /hл.-,,.--",



I 298 940,00
1 709 055,00 l 7l l 755,00

1 055 220,00 1 056 720,00
775 640,00 777 l40,00

okpeMi заходи по реалi

(р е ei он ап ьн ta) прБf,fiiЙiЙ7ёi

та поточнi тансферти пiдприсмствам (у"rчпБ*, оБ*БlйБ
Поточнi трансферти органам державпо.о упраuл*п" iпiЙ
Поточнi трансферти урядам iноземних держав та

обладнання i предметiв довгострокового
358 223,00

Капiтальне будiвництво (придба"п"; inrll"i обЪпrЬ

iтальний ремонт житлового фонду (примiщень)

ий ремонт iнших об'ектiв

Реконструкцiя та реставрацiя iнших об'ектiв
пам'яток культури, icTopii та apxi

землl та нематерtальних активiв

bHi трансферти органам державного упрu"пi"Й irr"iJББ
Капiтальнi трансферти урядам iноземних держав та мirкнародним

ня BHyTpimHix

Надання iнших внутрiшнiх

Керiвник
Iрина пlщАнськА

ъ
\J,\Ф9

служби / начальник планово-фiнансового

Юлiя КУШНЕРИК

сiчня 202l

вiшовiшо до цасифiкаuii крешryвання бюлжту та ве вржовуФься у рядку ''НД.ЩХО.ЩЖЕННЯ - усього''вf,жчоrc р|вал, KplM rcловних розпоряшикiв та вацiоноьних заuцiв вищоi освiти, яким безпосередньо вqаношен! призначення у державному бюджтi.


