
ЗАТВЕРДЖ ЕНО
*іаказ М іністерства фінансів Ухраїнм

28.01.2002 №57 {у редакції' наказу міністерства
фінансів України від 04 грудня 2015 року № 1118)

Затверджений в сумі 
ТИСЯЧ ДВІСТІ

КОШ ТОРИС на 2021 ріі 
Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №12

(код та назва бюджетної установи)

К о в е л ь сь к а  м іськ а  те ри то р іа л ьн а  гром ада
(найменування міста,району.області)

Вид бюджету місцевий ______________________ ___________________________________________
Код та назва відомчої класифікації видатків головного розпорядника коштів 06 Орган о св іти  і науки
Код та назва програмної класифікації видатків державного бюджету ____________________________________
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації 
видатків та кредитування місцевих бюджетів/ Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого 
самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу) 0611010 Надання дошкільної освіти

Показники Код
Усього на рік

РазомЗагальний фонд Спеціальний фо»

1 2 3 4 5
НАДХОДЖЕННЯ-усього 5024777,00 293430,00 5318207,00

Наадходження коштів із загального фонду бюджету 5024777,00 5024777,00
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету,у т.ч : 293430,00 293430,00

- власні надходження бюджетних установ 25000000 293430,00 293430,00
- надходження від плати за послуги,що надаються 
бюджетними установами згідно із законодавством 25010000 262330,00 262330,00
(розписати за підгрупами! 0,00
- плата за послуги,що надаються бюджетними установами 
згідно із основною діяльністю 25010100 262330,00 262330,00
- плата за оренду майна бюджетних установ 25010300 0,00
- інші джерела власних надходжень бюджетних 

установ 25020000 31100,00 31100,00
(розписати за підгрупами) 0,00

- благодійні внески, гранти, дарунки 25020100 31100,00 31100,00
• інші надходження 0,00

ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ-усього 5024777,00 293430,00 5318207,00
Поточні видатки 2000 5024777,00 290430,00 5315207,00
Оплата праці і нарахування на заробітну п лату 2100 4188054,00 0,00 4188054,00
Оплата праці 2110 3432831,00 0,00 3432831,00
Заробітна плата 2111 3432831,00 3432831,00
Грошове забезпечення військовослужбовців 2112 0,00
Суддівська винагорода 2113
Нарахування на оплату плаці 2120 755223,00 755223,00
Використання товарів і послуг 2200 836093,00 290430,00 1126523,00

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 10400,00 27400,00 37800,00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали 2220 2013,00 500,00 2513,00
Продукти харчування 2230 348980,00 262030,00 611010,00
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 22190,00 500,00 22690,00

Видатки на відрядження 2250 3815,00 3815,00

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 448695,00 0,00 448695,00
Оплата теплопостачання 2271 294125,00 294125,00
Оплата водопостачання та водовідведення 2272 27785,00 27785,00
Оплата електроенергії 2273 123065,00 123065,00

Оплата природного газу 2274 0,00

Оплата інших енергоносіїв 2275 3720,00 3720,00

оплата енергосервісу 2276
Дослідження і розробки,видатки державного (регіонального) 
значення 2280
Дослідження і розробки,окремі заходи розвитку по 
реалізації державних (регіональних) програм 2281
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) 
програм.не віднесені до заходів розвитку 2282

Облуговування боргових зобовязань 2400
Облуговування внутрішніх боргових зобовязань 2410
Облуговування зовнішніх боргових зобовязань 2420



П о то ч н і тр а н сф е р ти 2600
Субсидії та поточні трансферти підприємствам 
(установам.організаціям) 2610

Трансферти органам державного управління інших рівнів 2620

Трансферти урядам зарубіжних країн та міжнародним 
організаціям 2630

С о ц іа л ь н е  за б езп еч ен н я 2700
Виплата пенсій і допомоги 2710
Стипендії 2720
Інші виплати населенню 2730
Інші п ото ч н і видатки 2800 630,00 630,00
Капітальні видатки 3000 0,00 3000,00 3000,00
Придбання основного капіталу 3100 0,00 3000,00 3000,00
Придбання обладнання і предметів довгострокового 
користування 3110

3000,00 3000,00
Капітальне будівництво (придбання)" 3120
Капітальне будівництво (придбання) житла 3121
Капітальне будівництво (придбання) інших об"єктів 3122
Капітальний ремонт 3130 0,00

Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131
Капітальний ремонт інших об"єктів 3132
Реконтрукція та реставрація 3140
Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141
Реконтрукція та реставрація інших об'єктів 3142
Реставрація пам’ яток культури,історії та архітектури 3143
Створення державних запасів і резервів 3150
Придбання землі та нематеріальних активів 3160

К апітальн і тр а н сф е р ти 3200
Капітальні трансферти підприємствам 
(установам.організаціям) 3210

Капітальні трансферти органам державного управління 
інших рівнів 3220

Капітальні трансферти урядам іноземних держав та 
міжнародним організаціям 3230

Капітальні трансферти населенню 3240

Кредитування 4000

Внутрішнє кредитування
4100

надання внутрішніх кредитів
4110

надання кредитів органам державного управління інших 
рівнів 4111

надання кредитів підприємствам, установам, організаціям
4112

надання інших внутрішніх кредитів
4113

-й
Повернення внутрішніх кредитів 4120

Повернення кредитів органами державного управління 
інших рівнів 4121
Повернення кредитів органами державного управління 
інших рівнів 4122

Повернення інших внутрішніх кредитів 4123

Зовнішнє кредитування 4200

надання зовнішніх кредитів
4210

Повернення зовнішніх кредитів 4220

Інші видатки 5000

нерозподілені видатки ____________Л ^  9000

Керівник

Старший економіст

ші

Валентина КАГАН ЮК
(ініціали і прізвище) 

Алла ДАНИЛЮ К
(ініціали і прізвища)


