
# ЗАТВЕРДЯ(ЕНО

Наказ MiHicTepcTBa фiнансiв Уrсра'iни

28.01.2002 }lb 57

(у редакцii наказу l!fiнiсrерсгва фiнансiв Украни
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Затверджений у cyMi
Шiспrадцять мiльйонiв сilлсuг дев'яност0 тисл вiсiмсgг
шiсгдесят грн. 00 rоп. 16790860 00 ryкreлd'Fпв--
Начаъшж утравлi ння освiти

(посада)

/2й*,
(пiдпкс)

ll сiчня 2022р.

Наталй

кошторис
на 2022 piK

\ъ
\;" \,,)i)W"

код едрпоv
\ 02I4J264 ,

Ужюрод Заrсяртитська
(найменуваяня Mims, райоt{у, обштi)

Вrц бюджсгу Мiсцевий

код та rrазва вйомчоi шасифiкацii вr4цаткiв та кредЕтуваrfiя бюдксту
0б Упрамiпlrя з rlитапь освiтп i

код та казва програмноi класифiкацii влцаткiв та цредlrryваrlня дgржавнокt бюдx<сгу

(тg*пgр-* Iр9цlц"_о] -чryФцgцig*чrкiв тlкреллtгуlаrrrrя мiсцевкх бюджсгiв (код та назва Тшrовоi програмноi
класиQlкацп вlцажIв та кредIfг}ъання мIсцевкх Оюджетlв*
0{!!Q31 Нrлаuпя зага.тьпоi середпьоi освiтя rдк;rдламп загчцн9i сердпьоt ocBiTB ý, тошу чпс-лi т доrrrкLьrrпмЕ пiдроздi"rамп (вiддiлеппямп,
групамн))

(rрн)

Найменування Код
Усього на piK рАзом

загальний фонд спецiмьний фонд
l 2 з 4 5

gАДХОДЖЕЕЕЯ - усього х 16790860.00 I67901lб0.00

надrодження коштiв iз загального фонду бюджgrч х l6790860.00 х 16790860 00

Надходження коштiв iз спецiа;rьного фонлу бюджегу, у
тому числi:

х

Нар<оФкення вiд плати за посJýlги, що надаються
боджgгними уgгановами згiдно iз законодавgгвоtr

250l0000 х

(розписати за пiдгрупами)
Iншi лжерела власних надходжень бюджетних установ 25020000 х
(розпrrсати за пiдгрупами)
iншi над<одлсенtrя, у тому числi: х
iяшi доходи фозписати за кодаýrи класифiкацii доходiв
ftожегу)

х

фiнанс}rвання (розписати за кодами класифiкацii

фiнаrсування бюлжегу за типом боргового
зобов'вання)

х

пов€рrrення кредlrтiв до бюджету (розписати за кодами
прграrrноi класнфкаrrii' видаткiв та кред}rгува.ння

божету. к.тlасифiкацii кDедитчвання бюджетч)

х
х ** ,ý*

Btr.L{TKH ТА НАДДЯНЯ КРЕДИТIВ - УСЬОГО х l6790860.00 6790860.Otl

потоt{ш виддllс{ 2000 l6790860 00 67908б0,00

Опдага працi i нарац/вання на заробiтнy плату 2l00 l6790860.00 6790860 00

оrвага гrрщi 2110 13763000.00 3763000.00

Ъробiтlrа гшата 21l l l376з000.00 3763000.00

Грошове забсзпечення вiйськовосrrчжбовцiв 2l|2
Счддiвська вrlЁаr.орода 21 13



0плата iншюr енергоносiiЪ та iнших KoмyнaJlbнltx

Дослiдження i розробкп, oKpeMi заходи по реалiзаltii

Лослiдэкення i розробкц oKpeMi заходи рзвитку по

OKpeMi з&\оди по реа.rriзачii дерхавних (регiональпж)

ня зовнiшнiх борговлrх зобов'язань

Субсилii та поточнi транфертш пiдприiмсгвам

ГJоточнi транферги оргачам дерхФвЕого управлiння

Поточнi транферти урядам iноземних держав та

Iншi виппmtt населеfiню

прлцбашrя об"гrаднання i прлметiв довгострокового

капiтальне будiвнlrrrгво (придбання

Капiтальлtе будiвництво {придбашня) жItтла

капiтальне бчдiвницrвtr {пrlидбаняя) iнших об"iкгiв

Капiтальний peмo}fт житлового
капiтальний ремонт iнtлих об'iкгiв

Створеняя дерх(авних запасiв i

ня землi та нематерiальних акгивiв

Капiтальнi транферти пiяприiмсrвам (усrановам,

Капiтальнi тракфертя оргаuам дерхФвного управлiння

Капirа.rrьнi трансфэрти урядаrrr iнозомнях деря(ав та



Надання крлlатiв органам державного управлiння

Наданrrя крелlrгiв пiдприiмсгвам, установам,

ialt\
- K:ir от.+

U/Ёzr'

м.п.+*+

+* Сулrа проставJIяеться за кодом вiдловiдно до к.пасифкацii кредитуванfIrI бюджеrу та не враховуеться у рядку
'НА,ЩОРI(EННJI - усього".
***Заповнюеться розпорядниками нижчого рiвня, KpiM головних розпорядникiв та нацiональних закладiв вищОi ОСВiТИ,

яким безпосередпьо всганов.dенi призначеннrI у державному бюджgгi.
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