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3атверджений ч

Кошторис на 2021piK

2050ВВ5В КомvнальвйЙ заклад "Запорiзька спецiальна загальноосвiтня ш{ола-iнтернат N?2" 3апорiзькоi обласно ради

олен а

\4 't

{код за СДРПОУ та найменуваввя бюджетноi установи)

3rд бюджету!]iдз!!д!,

код та назва вiдомчсi класифiкацii видатхig та хредитуванвя бюджету

код та на зва програмн9i класиФiкац;i видаткiв та креди I ува _ Бя

державного бюмету

(код та назва програмноi класиФiкацП sидат{iв та хредrтчвання

мiсцевих бюджетiв {код та наэва ТиповоТ програмноi класифiкацii

вйдаткiв та кредиryвання мiсцевих бюджетiв*

{найменушяня MiФa, району, областi)

06 Департамент квiти i наYки Запорiзько] обласноi державноl адмlнiстрац i,

0611022 Наданвя загальноi середньсi освiти спецiальними закладами загальноi
середньо'i освlти для дiтей, якi потребують норекцii фiзичного та/або розумовоrо
розвитку)

12427\45
Надходження коштi9 iз загального фонду бюме-t I 742] 1А5

*::.:: .a : -a,- э э:-е:а;ьясiэфо.lr:-:-:-: :

,];-::: :: / *a*a:;-:,,-iюднетвlrмr|a-a-aaa- : -- aa

бюлнетнz,,:-: _ i :додатново lгос.a.-_::_:_a

.а за оренду майна бюдкетнzх чстанов, що здiйсвюеться
]сriдно до Закону Украiни 'ilpo срендч державного та

iалодження бюджетних устансв вiд реалlзацii в установленому
псрядку майна {KpiM нерухомого лlа;.а}

lнщi dцерела влоснцх нqdхоdжень бФdнеmьчх усmонав

(розписати за пiд.рупами)

а-aд, ,ч| BLecrи -pa]-l та дар,r, ,,

Надходження, ща отримчють бюджетнi убайсвr в,д п]дприемств,
срганLзацiй, фiзичних осiб та вiд ]нщих бю&етпlх чaтанов для
аиlоrанiя цlльових заходiв, у 1ому числi захэд а з а,д_ьdеdня для

суспlльних поlреб земелоних д'ляiоу та розм;(е-lх _; d/x lнших

об'€ктiв нерухомого майна, u1o перебувають у прлва:.,; B/racHocтi

фiзичних або юридичних осiб

Надходження, що отримують державнi i 8омунальнi зак,rади
професiйноi (професiйно-техriчноi), фаховоi передвищсi та вйцоi
освiти в]д розмiщеяня на депозитах тимчасово вiльни! бюдетних
коцтiв, отриманих за наданвя платних послуг, якщо таким за(ладам
законом вадано вiдповiдне праsо; надходження, що отримуюrь
дернавчi i комунальнl заклади фаховоl гередв/що; ]а вищо, о(в,ти,
нач<ов: чстанови та Jахлади хулDIури я] в дсотlи, HapaxoвaHl на

залишок коштiв на поточних рахунках, вiдкритих у банках державвого
сектару для розмiщення власних надходжевь, Qтриманих як плата за
послчги| що надаються ними згiдно з освовною дiяльн]стю, благодiйнi
в|ески та грантй

iлiввя Державчо
'ж,6п Уьроiнш i, Шевч
L3iпорiж:t{я gапо

iншi ноdхоdження, у mому ччслi:

daxodu (розпuсоmч эо Rоdомч хласчфiнqцii doxodiB бюdнеmу)|

(разп чсаm u зо HodoM u r г с с, ф iKar,1l l ф ll1allcyBo н l я

xpedumiB do бюdже пlу |разпчссitlч зо коdомч проzрамноi
ii вчdоmRiв mо нреёцmувоння бюdжеmу, хласчфiкоцil

ВИДАТКИ ТА НАДДНllЯ КРЕДИТlа - усьоrо 1242]145

12.427 i45,
61417 з 7

йf rlач.,fr""коi
KiBcbБoMy рsfiовi
зькоi облRстi

власне



Меd ч l а менmч mо пе рев'язу вол ьн i ма lпер lал ч

Budomxu mо эсхсdч спеLliольна2с прllзночення

7157з,с0

i розробхч, oxpeMi зохоdч по реолiзоцii dерновнuх

ення i разробкu, oKpeMi зохоdч розвчmRу па реолiзоцii

захаач па реолiзоцll dержовllчх |рееiанальнчхj про2раN, не

по поmач н i mронсферmч п id п рч€мс mвом (усmо новом,

mравсферпч уряdом iназемнчх depHoB пlо Mrжr;opcdHull

капimольнчй ремонm нчmлово2о фонdу (прчмiаlень)

Спвореяля depxoB нчх запосiв i резервiв

Коп i mальн i mронсфер пч ореона м dерж овнQао уп ровл iння iншчх

Капiпольнr п)ронсферmч уряdом trlаземвчх ёержов mа MiжHopodHuM

ffi
Wв

костянтиl] НЕЧИll0РЕНко
l]] i,_Be м я ПР ]ВИLilЕ

Свlтлана КУТУЗоВА
Власне iм'я IlP ЗВИ[llЕ

а,
1\-/ 

|пдп",)

lщ^L,-r

*rСумалроставляетьсяза кодом в]дловiдно до класифiкацiIкредитYвавня бюджету та не враховY€тьсяYрядку'НДДХОДЖЕННЯ усього',

'|*Заповню€тьсярозпорядвикаминижчогорisня,крiмголоsнихрозпорядникв та нацlонапьни\занладiввищоiосвiти,янимбезлосередвьовстаноален призначенняу

д, г+dRtsому болiв|r



ЗАТВЕРДКЕНО

Нжаз MiнicrepФBa фЬансiв Украftrи 28 сiчш 2ОО2 por<y

вiд 26 пищпада 2О12 por<y No 1220) 1

ЛIМIТНА ДОВIДКА ПРО БЮДЖЕТНI АСИГНУВАННЯ ТА КРЕДИТУВАНItЯ НА
2о21 PIK

,амент освlти l об,r,асноi
(лазва установи,яка видала лiлtiтну довiдку)

Комуна,rьний закаа,ц "Загrорiзька спецiальна загальноосвiтrrя школа-iнтернат No2''
Запорiзькоi обласноi ради

(ншва установи,якiй видаегься лiлtiтна довiдка)
пiдстава: AiMiTHa довика flепартаменту фiнансiв Заrrорiзькоi обласноi державноi
адмiнiстрацii вlд 1 1.О 1.2О2 1 р.

об | 1о22'Налання зага^ьноi середньоi освiти спецiальними заклалами
зага^ьноi середньоi освiти для дiтей, якi потребують корекцiiза фiзичного та/або розумового розвитку'

lKof, та на3ва програмпоi масиd]iкацii видаткiв та кредиryвання державною бюджеry / програмпоi масифiкацii вцдаткiв та
кредиý-'ванЕя мiсцевпх бюджетiв (Ko,,l та назва Типовоi прогрщЕоi масифiкацii видаткiв та кредцтуванm мiсцевих бюджетiв))

видirlено !ваналrшть мЬйонiв чотириста двалцять ci* тисяч сто сорок п'ять грн,

2) У clMi асигн}т}аJ]ь зага-лъного фонл, бюджетl, враховано вIlтрати на
утриманнrI:

3) Помiсячнi обсяги асигнувань та налання кредитiв зага-{ьного фоrду бюджету
встаяовленi TaKi*:

4) ПроектИ кошторис\,, п^\ан\, асигнувань (за винятком нялаIlнrI кредитiв з бюджету)
за-га"\ьного фонду бюджет1,, п.\анч нялання кредитiв iз зага,tьного фонду бюджету, паану
викор!Iстання бюджетних коштiв, полtiсячного плану використання бюджетних коштiв,
ппаrry, спецiааьного фонду бюджет1, (за вl.iнятком власних надходжень бюджетних установ
та вiдповiдних видаткiв), штатного розпису установи на2о21, pik iз зведеними даними та
розрФry,нка_llrrr повиннi бути поданi на затвердження

до 20 лютого 2O2l р.

олена соРочЕнКо

но1

},тому числi на:

назва вrlдаткiв за економiчною
rr{асlrфiкатт.iею та класифiкацiею

кредитуваннrI

Разом Зага,rьний
фонд

Спецiальний
фонд

видаткII спожнвання - разом. з нвх: t2427L45 L2427L45 о
огrаата працi 50342 1 1 5о342 1 1 0
эплата комунальних послуг та енергоносiiв 2364345 2з64345 0
вндаткн розвцтку о о о
повернення кредвтiв до бюджетч о о о
налання кредитiв iз бюдяrету о о о
усього 12427L45 1242714Б о

сiчень лIотии березень квlтень ТРяRень червень
2|9зI47 966549 872151 5493 13 105720б 292726
липень серпень вересень жовтень листопад грудень
l248l69 I4з6429 962965 8 17863 105631 1 974зlб

22 сiчня 2о2|

,жdýй
шо приймають рiшеяня щодо потреби поданвя тщих показникiв

1) з обласногrэ бюпжетч
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