
ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Мнстерства фанів Україн
тво 2002 ма5т
Хуредації наказу Мнстерства фанів України.
млаготвне мив)

Затверджений у суми: Три мільйони
грибОкоп|(ЗО8ІЛО отри) //С5.

КОШТОРИС
на 2021 рік

04408790 Виконавчий комітет Леськівської сільської ради.
Кол за ЄДРИСУ та набиенування бюджетно установи У

19640 Черкаська область Черкаський район. село Леськи будинок 53
"Сбайменування міста району. області)

Видбюлжету||Місцевий,

од та назва відомчої класифікації видатків та крадитування 792 конавої органи масами рад, Рада мастрів Аетомомакої Республим Крим державна аданастраціа Гоблас
бюдиюту державні адміністрації, Київська, Севастопольська міські державні адміністрації, районні державні адміністрації.

управління, відділи)

жод та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету

кації з - з 0211010 - Надання дошкільної освіти(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та. заклад дошкільної освіти (ясла яблунька" с. Ху
мазва Типової програмної класифікації видатків та кредятування місцевих бюджетів"||пасакіюської сільської я області

рю
Усього на рік

Найменування Код загальний фонд|спеціальний фонд. РАЗОМ

1 2 3 3 5
НАДХОДЖЕННЯ усього Х 3 050 550,00! 233 660,00||3284210,00|

|Надходження коштів із загального фонду бюджету х 3 050 550.00| х 3 050 550.00|Надходження конт із епеціального фонду бтоляету, у тому числі" х х 233 660.00 233 660.00
| надходження бід плати за послуги, що надаються бюджетними установами 233 660,00) 233 660.забоюзгідно із законодавством.
|лата за послуги, що надаються бюджетними установами зано з їх основною діяльністю. азот Х 233 660,00| 233 660.00|
|надиодження бюджетних установ вд додатково (гостодарсько дяльност золою. х 1 5

плата за оренду майна бюджетних установ. що здяєнеється валового о Закон Украни про оречу. вотозою. Х - -
(державного та комунального майна»

наявне вояметтих устегов вд реаловціївуптечоваєтому перлдку мейл (цим перукомого мая) гзотомою х 1 1|тиші джерела власних надходжень бюджетних установ, абомююо х | У

Благодійні внески, гранти та дарунки. 2зоготою Х 1 і

надходження, що отримають бюджети установи вд палриємств організації, фоичних ота від нших бюджетних - У

установ ля вонення цільових заході утому чисті заході з вачуження для суспільних потреб земельних ділянок є

|тарозміценехна них інших об'єств нерухомого майна. що перебувають у приватні власності фізичних або. 23020200 х
Поркдичнос

|надхалження. що стримуєть дасжалі комунальні заклади просесйно (посжсйно текнчної Фаножої " В

(чероавищої та вищої осати ід розміщення на дотозитах тимчасово вльних бюджетних кошт. отримано за.
(надання платнихтослу: якщо таким закладам заоном надано валове пра. надходження, що отримають
(державні комунальн згляди фахово перадвицої та вищої осати, науков установи та заклади ультуи а 25020300. х
вдсоток нарахован ча залишок кошті на потом рехунках вдритих у баках держаного стору дпя

аласних надходжень отриманих яплата а паслум що надається ними злано основною дяльнетю.
|олагодн внесих та пранти.

| інша надходження, У тому чис Х и 5

1 ши доходи (розписати за кодами класифікації доходія бюджету) З 1 1

У фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету за типом Х
й У|боргового зобов'язання)

- повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації Х 1 1|видатків та кредитування бюджету, класифікації кредитування бюджету) Х - -
ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ усього. х 3 050 550,00| 23366000||3284210,00|

ПОТОЧНІ ВИДАТКИ 2000 3 050 550.00| 23366000|  з28521000|
(Оплата прації нарахування на заробітну плату 2100 2 496 500.00| 1 2496 500.0)|Оплата праці 2110 2 046 500,00| 4 2 046 500,00)

(Заробітна плата 211 2 046 500.00 | 2046 500.00
Грошове забезпечення військовослужбовців 2112 З - У

Суддівська винагорода. 2113 З - :
Нарахування на оплату праці 2120 450 000.00 У 450 000.00!

Використання товарів ї послуг 2200 553 250.00 233 660.00 786 910.00



Предмети, матеріали, обладнання та інвентар. 2210 52 660,00| 1 52 660.00|

медикаменти та перев'язувальні матеріали 2220 В і і

Продукти харчування 2230 346 340.0| 233 660,00) 580 000,00
ГОплата послуг (крім комунальних) 2240 20 000.00| - 0 000,00
|Видатки на відрядження. 2250 3 50010) В 350009
|Видатки та заходи спеціального призначення 2260 У 3 3

|Оплате комунальних послуг та енергоносіїв. 2270 109 750.0 Е 109 750.0
Оплата теплопостачання 2271 1 З

Оплата водопостачання та водовідведення. 2272 15 750.0 У 15 750.00)|Оплата електроенергії 2273 88 750,00| З 88 750,00)

Оплата природного газу. 2274 - З ї|Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг 2275 5 250.00) З 5 250,00)

|Оплата енергосервісу 2216 В : З

|Дослідження| розробки, окремі заходи по реалізації 2280 1. 000.00) 4 1 000,00||державних (регіональних програм
|Дослідження | розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних 2281 й 4 "|

регіональних) програм.

кремі заходи по реалічації державних (регональних програм, чевіднесені до. 2282 п'ооо00 - з000.00|
заходів розвитку
Обслуговування боргових зобов'язань. 2400 З - З

Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань 2410 5 - 1

Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань. 2420 У 1 5

Поточні трансферти. 2600 У ' З|Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610 З 4 |
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів. 2620 В З З

Поточні трансферти урядам іноземних державта міжнародним організаціям. 2630 й З У|Соціальне забезпечення 2700 У 7 4

Виплата пенсій ї допомоги то З 1 У

Стипендії: 2720 | У У

інші виплати населенню 2730 | | |
інші поточні видатки 2800 800.00 4 800,00)

КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ 3000 1 1 З

придбання основного капіталу 3100 З 1 1

Придбання обладнанняі предметів довгострокового користування зп 4 4 4

Капітальне будівництво (придбання). 3120 | З

|Капітальне будівництво (придбання) житла 3121 З | З

Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів. 3122 4 1 1

Капітальний ремонт 3130 З | "|

(капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131 З З 9

|Капітальний ремонт інших об'єктів 3132 | | У

Реконструкція та реставрація 3140 Е б

Реконструкція житлового фонду (приміщень). 3141 З З З

Реконструкція та реставрація інших об'єктів 3142 4 З З

Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури 3143 У У У

|Створення державних запасіві резервів. 3150 4 4 4

Придбання землі та нематеріальних активів 3160 З З З

Капітальні трансферти. 3200 є - :
Капітальні транеферти підприємствам (установам, організаціям) 3210 З З У

(Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів. 3220 З З З

3230 4 . ЗКапітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

(Калітальні трансферти населенню.

Надання внутрішніх кредитів.
|Надання кредитів органам державного управління інших рівнів.

Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям.
|Надання інших внутрішніх кредитів.

Надання зовнішніх кредитів.

Нерозподілені видатки

Директор ЗДО "Яблунька"

Толовний бухгалтер

млпанН

яж Сума проставляється за кодом відповідно до класифікації кредитування бюджету та

ке
враховуєтьсяу рядку "НАДХОДЖЕННЯ усього".

іншої освіти, яким безпосередньо встановлені призначення У.лчя заповнюється розпорядниками южчого рівня, крім головиих розпорядників та національних закладі
лержавному бюджеті.


