
ЗА Т В ЕРД Ж ЕН О

Н аказ М ін істерства ф інансів У країни 28 .01.2002р. № 57

(у редакц ії наказу  М ін істерства ф інан сів У країни від 04 .12 .2015 р. №  1118)

Затверджений в сумі Сімдесят п'ять мільйонів 
вісімсот двадцять одна тисяча двісті гривень 00 
копійок 75821200,00грн.
(сума словами і цифрами)

Г олова

Кошторис на 2020 рік
* С

02143117 Відділ освіти Новоград-Волинської районної державної адміністрації ________
(код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи) 

Новоград-Волниського району Житомирської області
(найменування міста, району, області)

Вид бюджету районний .
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету 06 Відділ освіти Новоград-Волинської районної державної адміністрації,
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету __________________________________________

(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих 
бюджетів)
0611020 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти ( у тому числі з дош кільними підрозділами (відділеннями , групами)))

Найменування Код
Усього на рік РАЗОМ

загальний фонд спеціальний
фонд

1 2 3 4 5

НАДХОДЖ ЕННЯ - усього X 75143700 677500 75821200
Надходження коштів із загального фонду бюджету X 75143700 X 75143700
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету,у тому числі: X 677500 677500
надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із 

законодавством 25010000
X

(розписати за підгрупами)

інші джерела власних надходжень бюджетних установ 25020000 X
(розписати за підгрупами)

інші надходження, у  тому числі: X 677500 677500
інші доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету) X 485500 485500

інші субвенції з місцевого бюджету 41053900 485500 485500
фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету за типом 

боргового зобов'язання) X 192000 192000
кошти, що передаються із загального фонду оюджету до Оюджету розвитку (спеціального 
фонду) 602400 192000 192000

повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків 
та кредитування бюджету, класифікації кредитування бюджету)

X

X ** **

ВИДАТКИ ТА Н АДАНН Я КРЕДИТІВ - усього X 75143700 677500 75821200
Поточні видатки 2000 75143700 75143700

Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100 69940600 69940600
Оплата праці 2110 57138800 57138800
Заробітна плата 2111 57138800 57138800
Гоошове забезпечення військовослуж бовців 211 2
Нарахування на оплату праці 2120 12801800 12801800
Використання товарів і послуг 2200 5180100 5180100
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 539740 539740
Медикаменти та перев'язувальні матеріали 2220 29100 29100
Продукти харчування 2230 600000 600000
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 832980 832980
Видатки на відрядження 2250 8580 8580
Видатки та заходи спеціального призначення 2260
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 3169700 3169700
Оплата теплопостачання 2271 87100 87100
Оплата водопостачання та водовідведення 2272 2 0 0 0 200 0
Оплата електроенергії 2273 1150055 1150055
Оплата природного газу 2274 20 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг 2275 1730545 1730545
Оплата енергосервісу 2276
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних 
(регіональних) програм 2280



1 2 3 4 5
Дослідж ення і розробки, окремі заходи розвит ку по реалізації держ авних 
(регіональних) програм 2281
Окремі заходи по реалізації держ авних (регіональних) програм, не віднесені 
до заходів розвитку 2282
Обслуговування боргових зобов'язань 2400
Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань 2410
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань 2420
Поточні трансферти 2600

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620

Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630
Соціальне забезпечення 2700
Виплата пенсій і допомоги 2710
Стипендії 2720
Інші виплати населенню 2730
Інші поточні видатки 2800 23000 23000
Капітальні видатки 3000 677500 677500
Придбання основного капіталу 3100 677500 677500
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 227500 227500
Капіт&тьне будівництво (придбання) 3120
Капітальне будівництво (придбання) ж итла 3121
Капітальне будівництво (придбання) інших об ‘єктів 3122
Капітальний ремонт 3130 450000 450000
Капітальний ремонт ж итлового фонду (приміщень) 3131
Капітальний ремонт інших об'єктів 3132 450000 4 5 0 Ґ ~
Реконструкція та реставрація 3140
Реконструкція ж итлового фонду (приміщень) 3141
Реконструкція та реставрація інших об'єктів 3142

Реставрація пам'яток культури, іст орії та архітектури 3143
Створення державних запасів і резервів 3150
Придбання землі та нематеріальних активів 3160
Капітальні трансферти 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

Н адання внутріш ніх кредитів 4110

Падання кредитів органам держ авного управління інших рівнів 4111
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям 4112
Надання інших внутрішніх кредитів 4113

Надання зовніш ніх кредитів 4210
Н ерозподілені видатки 9000

Керівник

би/начальник планово-фінансового підрозділу
(підпиі

О.А.Антипчук
(ініціали і прізвище)

С.В.Дюдюк
(ініціали і прізвище)



ЗА Т В ЕРД Ж ЕН О

Н аказ М іністерства ф інансів У країни 28 .01.2002р. № 57

(у  редакц ії наказу  М іністерства ф інансів У країни від 04 .12.2015 р. №  1 118)

Затверджений в сумі Один мільйон двісті тридцять 
сім тисяч двісті гривень 00 копійок 1237200,00грн.

(сума словами і цифрами)

Голова 
|?айонцрї державу

Кошторис на 2020 рік

02143117 Відділ освіти Новоград-Волинської районної державної адміністраці
(код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи) 

Новоград-Волинського району Житомирської області
(найменування міста, району, області)

Вид бюджету районний .
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету 06 Відділ освіти Новогпад-Волинської районної державної адміністрації.
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету ___________________ ____________ ___________
(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих 
бюджетів)
0611090 Надання позашкільної освіти закладами позаіикіїьної освіти, заходи із позашкільної роботи з діт ьми)

Найменування Код
Усього на рік РАЗОМ

загальний фонд спеціальний
фонд

1 2 3 4 5

НАДХОДЖ ЕННЯ - усього X 1237200 1237200
Надходження коштів із загального фонду бюджету X 1237200 X 1237200
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету,у тому числі: X

надходж ення від плати за послуги,що надаються бюдж етними  
установами згідно із законодавством 25010000

X

(розписати за підгрупами)

інші джерела власних надходжень бюджетних установ 25020000 X

(розписати за підгрупами)
інші надходження, у  тому числі: X

інші доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету) X ♦

фінансування (розписати за кодами кчасифікації фінансування бюджету за типом 
боргового зобов 'язання) X

повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної кіасифікації видатків 
та кредитування бюджету, кіасифікації кредитування бюджету)

X

X ♦ * **

ВИДАТКИ ТА Н АДАНН Я КРЕДИТІВ - усього X 1237200 1237200
П оточні видатки 2000 1237200 1237200

Оплати праці і нарахування на заробітну плату 2100 1156400 1156400
Оплата праці 2110 947800 947800
Заробітна плата 2111 947800 947800
Грош ове забезпечення військовослуж бовців 2112
Нарахування на оплату праці 2120 208600 208600
Використання товарів і послуг 2200 80800 80800
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 5000 5000
Медикаменти та перев'язувальні матеріали 2220
Продукти харчування 2230
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 13000 13000
Видатки на відрядження 2250 58100 58100
Видатки та заходи спеціального призначення 2260
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 4700 4700
Оплата теплопостачання 2271
Оплата водопостачання та водовідведення 2272
Оплата електроенергії 2273 3025 3025
Оплата природного газу 2274
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг 2275 1675 1675
Оплата енергосервісу 2276
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних 
(регіональних) програм 2280



1 2 3 4 5
Дослідж ення і розробки, окремі заходи розвит ку по реалізації держ авних  
(регіональних) програм 2281
Окремі заходи по реалізації держ авних (регіональних) програм, не віднесені 
до заходів розвит ку 2282
Обслуговування боргових зобов'язань 2400
Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань 2410
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань 2420
Поточні трансферти 2600

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620

Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630
Соціальне забезпечення 2700
Виплата пенсій і допомоги 2710
Стипендії 2720
Інші виплати населенню 2730
Інші поточні видатки 2800
Капітальні видатки 3000
Придбання основного капіталу 3100
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110
Капітальне будівництво (придбання) 3120
Капітальне будівництво (придбання) жпітла 3121
Капітальне будівництво (придбання) інших об ’єктів 3122
Капітальний ремонт 3130
Капіт альний ремонт ж итлового ф онду (приміщень) 3131 ,—ч
Капітальний ремонт інших об'єктів 3132
Реконструкція та реставрація 3140
Реконструкція ж итлового фонду (приміщень) 3141
Реконструкція та реставрація інших об'єктів 3142

Реставрація пам'яток культури, іст орії та архіт ект ури 3143
Створення державних запасів і резервів 3150
Придбання землі та нематеріальних активів 3160
Капітальні трансферти 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

Надання внутріш ніх кредитів 4110

Надання кредитів органам держ авного управління інших рівнів 4111
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям 4112
Надання інших внутрішніх кредитів 4113

Надання зовніш ніх кредитів 4210
Нерозподілені видатки 9000

у*

'начальник планово-фінансового підрозділу
(підпис)

О.А.Антипчук
(ініціали і прізвище)

С.В.Дюдюк
(ініціали і прізвище)



ЗА Т В ЕРД Ж ЕН О

Н аказ М іністерства ф інан сів У країн и  28.01 .2002р. № 57

(у  редакц ії наказу  М іністерства ф інан сів У країни від 04 .12 .2015 р. №  1118)

Затверджений в сумі Один мільйон сімдесят сім 
тисяч триста гривень 00 копійок 1077300,00грн.

(сума словами і цифрами)

Г олова

Кошторис на 2020 рік

02143117 Відділ освіти Новоград-Волинської районної державної адміністрації
(код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи)

Новоград-Волинського району Житомирської області
(найменування міста, району, області)

Вид бюджету районний .
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету 06 Відділ освіти Новоград-Волииської районної державної адміністрації,
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету __________________________________________
(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих 
бюджетів)
0611150 М етодичне забезпечення діяльност і закладів освіти)

Найменування Код
Усього на рік РАЗОМ

загальний фонд спеціальний
фонд

1 2 3 4 5

Н АДХОДЖ ЕНН Я - усього X 1077300 1077300
Надходження коштів із загального фонду бюджету X 1077300 X 1077300
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету,у тому числі: X
надходж ення від плати за послуги,що надаються бюдж етними 

установами згідно із законодавством 25010000
X

(розписати за підгрупами)

інші джерела власних надходжень бюджетних установ 25020000 X
(розписати за підгрупами)

інші надходження, у  тому числі: X
інші доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету) X

фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету за типом 
боргового зобов 'язання) X

повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків 
та кредитування бюджету, класифікації кредитування бюджету)

X

X ** **

ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього X 1077300 1077300
Поточні видатки 2000 1077300 1077300

Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100 1015500 1015500
Оплата праці 2110 832300 832300
Заробітна плата 2111 832300 832300
Грош ове забезпечення військовослуж бовців 2112
Нарахування на оплату праці 2120 183200 183200
Використання товарів і послуг 2200 61800 61800
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 850 850
Медикаменти та перев'язувальні матеріали 2220
Продукти харчування 2230
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 5950 5950
Видатки на відрядження 2250 3200 3200
Видатки та заходи спеціального призначення 2260
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 51800 51800
Оплата теплопостачання 2271
Оплата водопостачання та водовідведення 2272 1000 1000
Оплата електроенергії 2273 50800 50800
Оплата природного газу 2274
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг 2275
Оплата енергосервісу 2276
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних 
(регіональних) програм 2280



1 2 3 4 5
Дослідж ення і розробки, окремі заходи розвит ку по реалізації держ авних  
(регіональних) програм 2281
Окремі заходи по реалізації держ авних (регіональних) програм, не віднесені 
до заходів розвитку 2282
Обслуговування боргових зобов 'язань 2400
Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань 2410
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань 2420
Поточні трансферти 2600

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620

Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630
Соціальне забезпечення 2700
Виплата пенсій і допомоги 2710
Стипендії 2720 'Г* j
Інші виплати населенню 2730
Інші поточні видатки 2800
Капітальні видатки 3000
Придбання основного капіталу 3100
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110
Капітальне будівництво (придбання) 3120
Капітальне будівництво (придбання) ж итла 3121
Капітальне будівництво (придбання) інших об  'єктів 3122
Капітальний ремонт 3130
Капітальний ремонт ж итлового фонду (приміщень) 3131 _
Капітальний ремонт інших об'єктів 3132
Реконструкція та реставрація 3140
Реконструкція ж итлового фонду (приміщень) 3141
Реконструкція та реставрація інших об'єктів 3142

Реставрація пам 'яток культури, іст орії та архіт ект ури 3143
Створення державних запасів і резервів 3150
Придбання землі та нематеріальних активів 3160
Капітальні трансферти 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

Надання внутріш ніх кредитів 4110

Надання кредитів органам держ авного управління інших рівнів 4111
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям 4112
Надання інших внутрішніх кредитів 4113

Надання зовніш ніх кредитів 4210
Нерозподілені видатки 9000

іівяик 8ухгаятерської с^у жби/н ач ал ь н и к планово-фінансового підрозділу

О.А.Антипчук
(ініціали і прізвище)

С.В.Дюдюк
(ініціали і прізвище)

14 .0 1.2020р.



ЗА Т В ЕРД Ж ЕН О

Н аказ М іністерства ф інансів У країни 28 .01.2002р. № 57

(у  р едакц ії наказу  М іністерства ф інансів У країни від 04 .12.2015 р. №  1118)

Затверджений в сумі Два мільйони п'ятдесят одна 
тисяча сімсот гривень 00 копійок 2051700,00грн.

(сума словами і цифрами)

(посада)

итвинчук

Кошторис на 2020 рік

02143117 Відділ освіти Новоград-Волинської районної державної адміністрації
« Я

(код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи) 

Новоград-Волинського району Житомирської області
(найменування міста, району, області)

Вид бюджету районний .
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету 06 Відділ освіти Новоград-Волинської районної державної адміністрації,
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету __________________________________________
(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих 
бюджетів)
0611161 Забезпечення діяльності інш их закладів у сфері освіти)

Найменування Код
Усього на рік

РАЗОМ
загальний фонд спеціальний

фонд
1 2 3 4 5

НАДХОДЖ ЕННЯ - усього X 2051700 2051700
Надходження коштів із загального фонду бюджету X 2051700 X 2051700
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету,у тому числі: X
надходж ення від плати за послуги,що надаються бюдж етними  

установами згідно із законодавством 25010000
X

(розписати за підгрупами)

інші джерела власних надходжень бюджетних установ 25020000 X
(розписати за підгрупами)

інші надходження, у  тому числі: X
інші доходи (розписати за кодами класифікаїіії доходів бюджету) X

фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету за типом 
боргового зобов'язання) X

повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків 
та кредитування бюджету, класифікації кредитування бюджету)

X

X ** **

ВИДАТКИ ТА НАДАНН Я КРЕДИТІВ - усього X 2051700 2051700
Поточні видатки 2000 2051700 2051700

Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100 1951700 1951700
Оплата праці 2110 1599700 1599700
Заробітна плата 2111 1599700 1599700
Грош ове забезпечення військовослуж бовців 2112
Нарахування на оплату праці 2120 352000 352000
Використання товарів і послуг 2200 99310 99310
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 2870 2870
Медикаменти та перев'язувальні матеріали 2220
Продукти харчування 2230
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 18940 18940
Видатки на відрядження 2250 2500 2500
Видатки та заходи спеціального призначення 2260
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 75000 75000
Оплата теплопостачання 2271 3000 3000
Оплата водопостачання та водовідведення 2272 1500 1500
Оплата електроенергії 2273 45200 45200
Оплата природного газу 2274
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг 2275 25300 25300
Оплата енергосервісу 2276
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних 
(регіональних) програм 2280



1 2 3 4 5
Дослідж ення і розробки, окремі заходи розвит ку по реалізації держ авних  
(регіональних) програм 2281
Окремі заходи по реалізації держ авних (регіональних) програм, не віднесені 
до заходів розвитку 2282
Обслуговування боргових зобов'язань 2400
Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань 2410
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань 2420
Поточні трансферти 2600

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620

Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630
Соціальне забезпечення 2700
Виплата пенсій і допомоги 2710 '-V  '
Стипендії 2720
Інші виплати населенню 2730
Інші поточні видатки 2800 690 690
Капітальні видатки 3000
Придбання основного капіталу 3100
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110
Капітальне будівництво (придбання) 3120
К апітальне будівництво (придбання) ж ит ла 3121
К апітальне будівництво (придбання) інших о б ’єктів 3122
Капітальний ремонт 3130
Капітальний ремонт ж итлового ф онду (приміщень) 3131
Капіт альний ремонт інших об'єктів 3132
Реконструкція та реставрація 3140
Реконструкція ж итлового фонду (приміщень) 3141
Реконструкція та реставрація інших об'єктів 3142

Реставрація пам'яток культури, іст орії та архітектури 3143
Створення державних запасів і резервів 3150
Придбання землі та нематеріальних активів 3160
Капітальні трансферти 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

Надання внутріш ніх кредитів 4110

Н адання кредитів органам держ авного управління інших рівнів 4111 *

Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям 4112
Падання інших внутрішніх кредитів 4113

Надання зовнішніх кредитів 4210
Нерозподілені видатки 9000

Керівник

^ 9 'л а в н а

:̂ 6y^SkhTeprc£кої <й#кби/начальник планово-фінансового підрозділу

О.А.Антипчук
(ініціали і прізвище)

С.В.Дюдюк
(ініціали і прізвище)



Затверджений в сумі Вісімнадцять тисяч двісті гривень 00 
копійок 18200,00грн.

ЗА Т В ЕРД Ж ЕН О

Н аказ М ін істерства ф інансів У країни 28 .01.2002р. № 57

(у редакц ії наказу  М іністерства ф інан сів У країни від 04 .12 .2015 р. №  1118)

(сума словами і цифрами)

Г олова

(підпис)

Кошторис на 2

_____________________________________ 02143117 Відділ освіти Новоград-Волинської районної
(код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної усі

_________________________________________________ Новоград-Волниського району Житомире
(найменування міста, району, області)

Вид бюджету оайоїіний,
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету 06 Відділ освіти Новоград-Волинської районної державної адміністрації ■

код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету
(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих 
бюджетів)
0611162 Інш і програми та заходи у ctbeni освіти)

(гр и )

Найменування Код
Усього на рік РАЗОМ

загальний фонд спеціальний фонд

1 2 3 4 5

НАДХОДЖ ЕННЯ - усього
X

18200 18200
Надходження коштів із загального фонду бюджету X 18200 X 18200
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету,у тому числі: X

надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно 
із законодавством 25010000

X

(розписати за підгрупами)

інші джерела власних надходжень бюджетних установ 25020000 X
(розписати за підгрупами)

інші надходження, у тому числі: X
інші доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету) X *

фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету за 
типом боргового зобов 'язання) X

повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації 
видатків та кредитування бюджету, класифікації кредитування бюджету)

X

X ** **

ВИДАТКИ ТА НАДАНН Я КРЕДИТІВ - усього X 18200 18200
Поточні видатки 2000 18200 18200

Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100
Оплата праці 2110
Заробітна плата 2111
Грошове забезпечення військовослуж бовців 2112
Нарахування на оплату праці 2120
Використання товарів і послуг 2200 100 100
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210
Медикаменти та перев'язувальні матеріали 2220
Продукти харчування 2230
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 100 100
Видатки на відрядження 2250
Видатки та заходи спеціального призначення 2260
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270
Оплата теплопостачання 2271
Оплата водопостачання та водовідведення 2272
Оплата електроенергії 2273
Оплата природного газу 2274
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг 2275
Оплата енергосервісу 2276
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних 
(регіональних) програм 2280

20 рік

е ржа в» ої ад м і н істра ц ії
•юви)

сої області



1 2 3 4 5
Дослідж ення і розробки, окремі заходи розвит ку по реалізації 
держ авних (регіональних) програм 2281
Окремі заходи по реалізації держ авних (регіональних) програм, не 
віднесені до заходів розвит ку 2282
О бслуговування боргових зобов'язань 2400
Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань 2410
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань 2420
П от о чн і т рансф ерт и 2600

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним
організаціям 2630
Соціальне забезпечення 2700 18100 18100
Виплата пенсій і допомоги 2710
Стипендії 2720 “V  ; •

Інші виплати населенню 2730 18100 18100
Інші поточні видатки 2800
Капітальні видатки 3000
Придбання основного капіталу 3100
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110
Капітальне будівництво (придбання) 3120
Капітальне будівництво (придбання) ж ит ла 3121
Капітальне будівництво (придбання) інших об 'єктів 3122
Капітальний ремонт 3130
Капітальний ремонт ж итлового ф онду (приміщень) 3131
Капітальний ремонт інших об'єктів 3132
Реконструкція та реставрація 3140
Реконструкція ж итлового фонду (приміщень) 3141
Реконструкція та реставрація інших об'єктів 3142

Реставрація пам'яток культури, іст орії та архітектури 3143
Створення державних запасів і резервів 3150
Придбання землі та нематеріальних активів 3160
Капітальні трансферти 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

Надання внутріш ніх кредитів 4110

Надання кредитів органам держ авного управління інших рівнів 4111
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям 4112
Надання інших внутрішніх кредитів 4113

Надання зовніш ніх кредитів 4210
Нерозподілені видатки 9000

жби/начальник планово-фінансового

(підпис'

О.А.Антипчук
(ініціали і прізвище)

С.В.Дюдюк
(ініціали і прізвище)

6.1.2020р. 
ь, рік)



Затверджений в сумі Триста п'ятдесят три тисячі 
тридцять п'ять гривень 00 копійок 353035,00грн.

ЗА Т В ЕРД Ж ЕН О

Н аказ  М іністерства ф інансів У країн и  28.01 .2002р. № 57

(у  р едакц ії наказу  М іністерства ф інан сів У країн и  від 04 .12 .2015 р. №  1118)

у \ иН Нд  

**реько /'
(ініціали і

17.01.203

ОУ 0

(сума словами і цифрами)

Голова
ійрнної^аержавної адміністрації

(посада)

^Л итвинчук
(підпис)

Кошторис на 2020 рік

02143117 Відділ освіти Новоград-Волииської районної державної адміністраціТу, ^  ^
(код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи)

м.Новоград-Воливський Житомирська область
(найменування міста, району, області)

Вид бюджету Державний.
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету 776 Житомирська обласна державна адміністрація ,
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету 7761010 Здійснення виконавчої влади у Житомирській області

(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих 
бюджетів)___)

.(фм)

Найменування Код
Усього на рік РАЗОМ

загальний фонд спеціальний фонд

1 2 3 4 5

Н АДХ О ДЖ ЕН Н Я - усього
X

353035 353035
Надходження коштів із загального фонду бюджету X 353035 X 353035
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету,у тому числі: X

надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно 
із законодавством 25010000

X

(розписати за підгрупами)

інші джерела власних надходжень бюджетних установ 25020000 X

(розписати за підгрупами)
інші надходження, у  тому числі: X

інші доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету) X ,
фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету за 

типом боргового зобов'язання) X

повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації 
видатків та кредитування бюджету, класифікації кредитування бюджету)

X

X * * **

ВИ ДАТКИ  ТА Н АДА Н Н Я КРЕДИ ТІВ - усього X 353035 353035
Поточні видатки 2000 353035 353035

Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100 345895 345895
Оплата праці 2110 283527 283527
Заробітна плата 2111 283527 283527
Грош ове забезпечення військовослуж бовців 2112
Нарахування на оплату праці 2120 62368 62368
Використання товарів і послуг 2200 7140 7140
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210
Медикаменти та перев'язувальні матеріали 2220
Продукти харчування 2230
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 600 600
Видатки на відрядження 2250 240 240
Видатки та заходи спеціального призначення 2260
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 6300 6300
Оплата теплопостачання 2271 4500 4500
Оплата водопостачання та водовідведення 2272 600 1 у-у 600
Оплата електроенергії 2273 1200 v V 1200
Оплата природного газу 2274
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг 2275
Оплата енергосервісу 2276
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних 
(регіональних) програм 2280



1 2 3 4 5
Дослідж ення і розробки, окремі заходи розвит ку по реалізації 
держ авних (регіональних) програм 2281
Окремі заходи по реалізації держ авних (регіональних) програм, не 
віднесені до заходів розвит ку 2282
Обслуговування боргових зобов'язань 2400
Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань 2410
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань 2420
Поточні трансферти 2600

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним 
організаціям 2630
Соціальне забезпечення 2700
Виплата пенсій і допомоги 2710
Стипендії 2720
Інші виплати населенню 2730
Інші поточні видатки 2800
Капітальні видатки 3000
П ридбання основного капіталу 3100
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110
Капітальне будівництво (придбання) 3120
Капіт альне будівництво (придбання) ж ит ла 3121
Капіт альне будівництво (придбання) інших о б ’єктів 3122
Капітальний ремонт 3130
Капітальний ремонт ж итлового фонду (приміщень) 3131
Капітальний ремонт інших об'єктів 3132
Реконструкція та реставрація 3140
Реконструкція ж итлового фонду (приміщень) 3141
Реконструкція та реставрація інших о б ’єктів 3142

Реставрація пам 'ят ок культури, іст орії та архіт ект ури 3143
Створення державних запасів і резервів 3150
Придбання землі та нематеріальних активів 3160
К апітальні трансферти 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

Н адання внутріш ніх кредитів 4110

Надання кредитів органам держ авного управління інших рівнів 4111
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям 4112
Надання інших внутрішніх кредитів 4113

Надання зовніш ніх кредитів 4210
Нерозподілені видатки 9000
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О.А.Антипчук
(ініціали і прізвище)

С.В.Дюдюк
(ініціали і прізвище)
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