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зАтвЕрд}ltЕно
Наказ MiIIicTepcTBa фiнансiв Украiни
28,01,2002 N 57

(у релакшii IIаказу Мlпiстерства фiнансiв Украiни

вiд 26,1 1,20l2 N 1220

11 026 600 грЕ

шiсmь пuсяч шiсmсоп zptt

словами i цифрами)

Г.I. Сопкова

piK)

Кошторис на 2020 piK

30483481 "Бiлкiвськrlй пи

вид бюджоту мiсц9вий

код та назва вйомчоi класифiкацii видаткiв та кред{тувzlння бюджету 06 Орган з питдяь освiтп i паукп

код та цzLзва програмноi класифiкацii видаткь та кредиryваЕIuI держzвfiого

(кол та назва ф)rнкцiрЕа"IьЕоi класифiкацii видаткiв) 0б11110 Пiдготовка калрiв закладами професiйноi (професiйно-техпiчноr) освiти та

iншими закладами освiтц

за

Ре€страцlиJ,i,iiй ii} зgбав

2I сlч 2fi2пмм м04

вцповlддльна
KEKI3/

дýд

НаLменуваttня Код Усього uа piK рАзом

загальний фонд
спецiальни!'t

фонд

z 3 4 5

х l0 785 800 240 800 11 026 600

загzшьного х 10 785 800 х 10 785 800

коштiв iз т.ч. х 240 800 240 800

наdхоdэюення Bid плаmu за послуzu, tцо наdаюmься бьdасеmнtrчu

усmановам зzidно iз законоDавсmвом
250 1 0000

х
240 800

х

за

за посJIуги, що надаються бюджетними установами згiдно з ix

осповною дйльяiстто

установ вiд додатковоi (господарськоi)

250101 00

250 l 0200 235 800

х

за оренду майна бюджетних устапов, що здiйсrлоються

вiдповiдно до Закону Украши "про оренду державного та

майна"

25010300
5 000

х

Надходження бюджетнтrх установ вiд в установленому
маиЕа

250 1 0400
х

lчull бtоdжеtпнtьtвласн1,1х 25020000 х х

за

lHu]l m.ч, х х

iHuli dохоDu за KodaMu х х
х х

креduпiв do бюdжеmу (розttuсаmtt KoOaMu про2рсьrноi'за

вudаtпкiв па

х х
х х

240 800 11 026 600т х 10

Поточпi
оплаmа a на

2000 10 785 800 210 800 10 996 600

21i0 6 871 100 6 871 100

плаmа 211], 6 в7] 100 6 в71 100

забезпечення 211'2

на оплаm)) 2|20 1 511 600 1 511 600

l послуz 2200 988 100 207 800 1 195 900

та 2210 |22 400 177 800 300 200

та 2220 8 000 6 000 14 000

2230 148 200 l48 200

на

224о 88 l00 12 000 100 100

2250 12 000 12 000 24 000

та заходи 2260

с.Бiлки

розвuпlkу

повернення
t<]1 асuф iKcttti| кре duпlу в а н н я)



609 400609 4002210Оплата коьг}тrальних послуг та енергоносiш
22,7 |оплата теп,lопостачаIлня
2212Оп,rата во.]опостачання i водовiдведення

134 0001з4 00022,1з

22,74
475 40022,75 475 400Оплата iнших енергоносiiв та iнших комун9лъц!1

z276оплата
2280i розробки, oKpeMi заходи розвитку по реалiзацii

228]l,Щослidження i розробкu, oKpeMi захоDч розвumку по реалiзацii
d ерэtсавнtм (р е ziон альнtв) про zpaM

2282OKpeMi захо du по р е ал iзацii' dep)tc а Bчllx (ре ei он ал ь н lB) про ераа\ н е

BidHeceHi do захоdiв
2400
24I0Обсrryтовування внутрiшнiх боргових зобов'язань
2420Обслlтовування зовнiшнiх боргових зобов'язань
2600Поmочнi mрансферmu
26l 0та поточнi трансферти пiдприсмствам (установам,

2620державного управлiнIIя iншихтрансферти

2630трансферти урядам ilIоземних держав та пtiжнароднимПоточнi
органlзацшNl

1 413 0002,700 1 413 000соцiальне забезпечення
2,7 \0Витrлата пенсiй i допомоги

1 з31 700 1 з31 7002720
81 30027з0 81 з00Iншi вlдшrати населенЕю

2 000 3 000 5 0002800
30 000 30 0003000

30 0003 100 30 000основпого
30 000 з0 00031 10Придбанrп обладнання i предметiв довгострокового користуванюI

з 120

з|2|Капimальне буd i внuцmво (прud б ання) эlс!ц!!g
з122Капiпальне буdiвнuцmв о (прud бання) iнtutrх об' екm i в

3 130Капiта,ъний ремонт
)lJlКапiпальнuй ремонm )юх|пло воао фон dу (прlьu tuleHb)

зlз2[{апim альнuй р е м о н m iH tцtш об'скmiв
з l40та
3 141Р е ко н с пtрукцiя )!сumл о в о а о ф о н dy (пр lcMiu1 е н ь)

з1,42iHuttы об'екпiвmа
з 143Оесmаврацiя пам|япок кульmwu, icmopii mа архimекmурu
з l50Створення державних запасiв i резервiв
з 160Придбанrrя землi i нематерiаьних активiв
3200капiтальнi твансфертп
3210

з220
Капiташнi трансферти органам державЕого управлiння iнших piBHiB

32з0
оргапiзацiям

з240Капiта;ьнi трансферти населенню
4i 10надання iнших внyтрiшнiх кредптiв
4111

Наdання KpeduпliB ореана-л| depltcaBHozo управ,пiння iншшr pBHtB
41]'2НаDання креduпiв п i о пр ч с"м с m Ba.u, у с п l а н о во.ч. о ре ct н iз а ц iя-tt

4l lзН ad ання iHtutM в нуmр iut н ix кре D uп i в

,€42l0Наданпя зовнiшнiх кредитiв
9000 /вIlдатки

о

Керiвник установи

Головний бухгалтер

*

Бiлак В. I.

Макспмпшин Т. В.

t
,

(пiдпис) (iнiцiаш i прiзвище)

Оп.лата с-rектроснергiI

DlBHlB

стипендii

тнпri поточнi вилаткп
кяпiтя.пьнi випатки

капiта.тьнi тпансферти пiдприсмствам (yстановам, органiзацйм)


