
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 28.01.2002 № 57

(у редакції' наказу Міністерства фінансів України 04.12.2015 №1118)

Затверджений у сумі: Шість мільйонів шістсот сімдесят дев'ять тисяч вісімсот вісімдесят
дві грн 00 коп. (6679882 Ірн. 00 коп.)

(сума словами і цифрами)

Начальник відділу
(посада)

Трекова І.В.
(підпис) (ініціали і прізвище)

29 січня 2018р.

(число, місяць, рік)

Кошторис на 2018 рік
М.П.

41760708 Сояонянська СШ№2

(Код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи)

Дніпропетровська область, смт. Солоне

Вид бюджету місцевий

код та назва відомчої класифікації
видалив та кредитування бюджету

код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету

(найменування міста, району, області)

06 Орган з питань освіти і науки, молоді та спорту

код та назва програмної класифікації видатків та кредитування 0611020
місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації
видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової
класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними
закладами (в т. ч, школою-дитячим садком, інтернатом при школі),
спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами

самоврядуваї (ня, яю не засихявують програмно-цільового меі ццу.І , ^

Найменування Код

1 2

^

НАДХОДЖЕННЯ - усього х

одження коштів із загального фонду бюджету X

Надходження коппїв із спещачнюго фонду бюджету, у тому числі: X

-надходження від плата за послуга, що надаються бюджетними установами згідно із 25010000
законодавством

Усього на рік

Загальний фонд Спеціальний

фонд

3 4

6516172,00̂  163710,00

6516172,00

X
X

{розписати зашдгрупами) і

Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю 250 1 0 1 00

Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності 2501 0200

Плата за оревду майна бюджетних установ 25010300

Надходження бюджетних установ від реалізації я установленому порядку майна (крім 2501 0400
нерухомого майна)

- інші джерел:) власних надходжень бюджетних установ 25020000

(розписати зашдгрупами)

Благодійні внески, гранти та дарунки

Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від
інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для
суспільних шпреб земельних ділянок Іа розмішених на них інших об'єкті»

Кошти, що отримують вищі та професійно-технічні навчальні заклади від розміщення на
депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платнях послуг, якщо
таким закладам законом надано відповідне право

Кошти, отримані від реалізації майнових прав на фільми, вихідні матеріали фільмів та
фільмокопій, створені за бюджетні кошти як за державним замовленням, так і на умовах
фінансової підтримки

- іиті надходжені!», у тому числі:

- інші доходи (розинсати за кодами класифікації доходш бюджету)

- фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового
зобов'язання)

X
V

у

¥

х

25020100 X

25020200 X

|

25020300

25020400

- кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального | 602400
фонду)

- повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та
кредитування бюджету, кяасяфйащй кредитувавші бюджету)

X

X

X
X

X

163710,00

13230,00

0,00
0,00

13230,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

Разом

6679882,00

6516172,00

163710,00

13230,00

0,00
0,001

13230,00і

0,00

0.00

0,00
0,00

0,00

150480,00 150480,00

X 150480,00
І

X

X

X

150480,00

150480,00

150480,00

** **

ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ- усього х 6516172,00 163710,00! 6679882,00

Поточні видатки

Оплата праці

Заробітна плата *

Грошове забезпечення військовослужбовців

Нарахування на оплату праці

Використання товарів і послуг

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

Медикаменти та перев'язувальні матеріали

Продукти харчування

Оплата послуг (крім комунальних)

2000 6516172,00

2110 3978175,00

2111 3978175,00

2112

2120

2200

2210

903062,00

1633665,00

319000,00

2220 3315,00

2230 758100,00

2240 51560,00

13230,ООІ 6529402,00

3978175,00|

3978175,00!

903062,00

13230,00 1646895,00

13230,00| 332230,00

3315,00|

758100,00|

51560,00|


