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ЗАТВЕРДКЕНО
Наказ MiH iсгерсгм фiнансiв Украiни
28 сiчня 2002 рq,Nо 57

(! ре.lакцii наказу MiHicTepcTBa фiнансiв Украiни

04,1220l5Ns lll8)

кошторис
на 2021 piK

38844б04 нальний заклад 
ll обJасний навчально - методичний центр психологiчноТ системи ocBiTиll

(код за СдРПо}' m найvец,sання бюджетноI установи)

м.Слов'янськ, областi
(наймекування мiсга, району. облаФi)

Вид - обласний

код та назва вiдомчоi класифiкацiТ видаткiВ та кредитуваНня бюджеry 06 !епартамент освiти i нау,ки !онеuькоi

обллержалмiнiстрачii

код та назва програмноi кJIасифiкацiт видаткiв та кредитування державного бюдже,tу

(код та ншва програмноТ класифiкацiТ видаткiв та кредитування мiсцевих бюджетiв (кол та назва ТиповоI програмноi класифiкацii

видаткiв та кредитування мiсцевих бюджетiв)) 0бl l l4l Забезпечення дiяльностi iнших заклаДiВ У СфеРi ОСВiТИ

НпйленJ,вання Код

Усього на piK

рАзом
Загальний фонл Спецiальний фонд

l 2 з 1 5

НАДХОДЖЕННЯ - усього х r' з olB в0O,о0 3 0l8 800,00

х 3 0l8 800,00 х 3 0l8 800,00

Надходження коштiв iз спецiального фонлу бюджету, у тому числt: х

наdхоdэtсення Bid плаmu за послуеu, u4о наdаюпься бюd,жеmншцu

vсmановслJrlч з?idн о iз законоdавспвом
250 l 0000

розписати за пiдгрупами)

IHtai dэtсерела власнuх Hadxod,ttceHb бюd.lюеmнuх усmанов 25020000

розписати за пiдгрупами)

iHuli наdхоdэlсення, у mому чuслi: х

iHuti Оохоdч (розпuсаrпч за коdамч кпасuфiкацii'dохоdiв бюdlrеmу) х

ф i н ан су ван ня (ро зпuс а mu за ко daMu кл ас uф iкац i i' ф i н ан суван н я б юd,хс е mу

за muпом бореовоzо зобов'язання)
х

повернення KpedumiB dо бюd.лtсепу (розпuсаmu за коdачu проzраuноi'

класudiкаuit вuоапкiв mа креdumування бюdэrеmу, класuфiкацii'

х

ВltДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТIВ - усього х 3 018 800.00 3 0l8 800,00

Поточнi видатки 2000 3 0l8 800,00 3 0l8 800,00

2l00 2 72 l l00.00 ? 72I 100,00

Оплата працi 2l l0 2 230 100,00

]аробiпна rлаmа 2Ill v 2 230 400,00 2 230 400,00

Гр out ов е з а б е з пе ч е ння в i йс ьков о слу ),lc б о Bl| i в 2l12

ЭyddiBcbKa вuна2ороOа 2llз
Нарахування на оплаrу прачi 2|20 v 490 zOо,оо 490 700.00

Використання ToBapiB i послуг 2200 297 700.00 297 700,00

Прелмети, матерiали. обладнання та lHBeHTap 22|0 l55 500.00 l55 500,00

2220

Продукти харчування 22з0

Оплата послуг (KpiM комунальних) 2240 v 46 000,00 46 000,00

Видатки на вiдрялження 2250 \/ 21 000,00 2l 000,00

Видатки та заходи спецiального призначення 2260

Эплата комунальних послуг та енергоносllв 2270 75 200,00 75 200.00

оплата теплопостачання 227 l V б4 000,00 61 000,00

опqаmа воdопосmачання mа воdовidвеdення 2272 V 1 600,00
а

l 600,00



Оплаtпа iнuпх eЧepzoHociiB mа iЧlaux комунапьнuх пос.пу2

заходи по реtLпlзацli державних (регlона]ьнllх)

i розробкtL oKpeMi захоdtt розвumку по реалiзацii dерхавнur

по ремiзацii dерlrавнttх (реziональнtа) проzраu, не Bidqeceчl 0о

зовнiшнiх боргових зобов|язань

i та поточнi трансферти пiдприсмствам (установам. органiзаulяv )

Поточнi трансферти урядам iноземних держав та мiжнаролннм органtзачiлч

Iншi виплати населенню

капiтальнi видатки

тальне булiвниuтво (прилбання )

iвництво (придбання) житла

тальне будiвництво (придбання) iнших об'сктiв

тальний ремонт iнших об'сктiв

землi та нематерiальних активiв

трансферти пiдприсмствам (установам, органrзачiям)

Капiтальнi трансферти урядам iноземних деDжав та м

Наданtlя кредитiв органам державного управлiння iнших piBHiB

о,директора Наталя ЛУПНЕЦЬ

Оксана ТРОХИМЕЦЬ

до класифiкацii крслиryвання бюлжеry та не врахову€ться у ряакry "НД,t!ХО,ЩЖЕНtUl _ усього"

lч1,1Т, * * t

W нижчого рiвня, KpiM головних розпорядвикiв та начiоншьних закладiв вищоi осв|ти, яким безпосередньо BcTaHoшeHi призначення у держшномl,бюлжтr


