
















КОШТОРИС 
на 2020 piK

_________________________ 41832177 Вщдел осв1ти, молод! та спорту КоломацькоУ селищноУ ради
(код за СДРПОУ та найменування бюджетноУ установи)

_____________________________________ смт. Коломак Коломацькнй р-н Харкчвська обл.____________
(найменування Micra, району, обл асп )

Вид бюджету М1СЦЕВИЙ_____________ ___ ___________________________________________________
код та назва вщомчо? класифжаци видатюв та кредитування бюджету 01 Апарат (секретар1ат) мюцевоУ ради, Верховно1 
Ради A b t o h o m h o i  Республжи Крим, обласш, Кшвська та Севастопольська мюью ради, районш ради i ради M icT  обласного 
та республжанського Автономно! Республжи Крим, районного значения, селищш, сыьсью ради, районш ради у мгста

код та назва програмжн класифжаци видатюв та кредитування державного бюджету___________________________________

(код та назва програмноТ класифжаци видатюв та кредитування мюцевих бюджете (код та назва ТиповоУ програмно‘1 
класифжаци видатюв та кредитування мюцевих бюджет1в / Тимчасово1 класифжаци видатюв та кредитування для 
бюджете мюцевого самоврядування, яю не застосовують програмно-цшьового методу)* 0111161 Забезпечення 
д1яльноспшших заклад1в у сфер1 освпп)_________________________

<ГРН)

Найменування Код
Усього на piK

РАЗОМЗагальний фонд Спешальний
фонд

1 2 3 4 5
НАДХОДЖЕННЯ - у с ь о г о X 2 117 200,00 - 2 117 200,00

Надходження коитв i3 загального фонду бюджету X 2 117 200,00 - 2 117 200,00
Надходження коитв i3 спещального фонду бюджету, у тому числг X X - -

Надходження в id плати за послуги, що надаються бюджетники 
установами зг1дно is законодавством

25010000 X - -

Плата за послуги, що надаються бюджетними установами зг!дно з ix 
основною д(яльтстю

25010100
X - -

Надходження бюджетних у станов вщ додатково! (господарськоО 
д1яльносп

25010200
X - -

Плата за оренду майна бюджетних у  станов, що здтснюстъся 
eidnoeidHO до Закону Украши " Про оренду державного та 
комуналъного майна"

25010300
X - -

Надходження бюджетних установ eid реа изацп в установленому порядку 
майна (крим иерухомого майна)

25010400
X - -

- inuii джерела власних надходженьбюджетних установ 25020000 X - -

Благодтш внески, гранты та дарунки 25020100 X - -
иадхлдження, що отримуютъ Оюджетш установи eid тдприсмств, 
огашзацШ, фпичннх o c i6  та eid imuux бюджетних установ для виконаиня 
щльових 3axodie, у  тому nucii 3axodie з вЮячуження для сустлышх потреб 
земельних дпянок та розмщених на них типа об 'eKmie иерухомого майна, що 
перебувають у  приватнш e:\acHOcmi ф1зичних або юридичних oci6

25020200

X - -

Иадхлдження, що отримуютъ держ авт  / комунаш и закчади (профестно- 
техшчно)), фахчво/ передвищо/ та вищо/ oceiniu e id  розмйцення на депозитах 
тимчасово виьних бюджетних Koiumie, отриманих за надання плаптих 
послу г, якщо таким 3aKiadaM законом наОано eidnoeiOne прово, наохоОження , 
що отримають depж aвнi i комунальн! ъак. iadu фахово)’ передвищо! та вищоi 
oceimu, uayKoei установи та 3aKiadu кулыпури як eidconiK U , napaxoeani на 
залишок Kouimie на поточних рахунках, вюкритих у  бauкaxdepж‘aвнoгo 
сектору для розмйцення власних надходжеиь, отриманих як плата за послуги  
що надаються ними зггдно основною oiRihincnno. благоОтш внески пт гранти

25020300

X - -

iHUii нadxodжeння, у  тому чмси: X - -

inuii doxodu (розписати за KodaMU класифжаци doxodie бюожету) X - -

ф1нансування (розписати за KodaMU класифшацп фшансування бю дж ету за  
типомборгового зобов ’язання)

X

повернення epedumiedo бюджету (розписати за кодами програмноХ 
класифтаци видатюв та кредитування бюджету, кчасифтаци 
кредитування бюджету)

X XX XX

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ М1н1стерства фiнaнciв Украши 
28 С1чня 2002 року № 57
(у рздакци наказу MiHicTepcTBa фiнaнciв Украши 
04.12.2015 № 1118)

Затверджений у cyMi: Два мшьйона сто Ымнадцять 
тисяч двют1 гривень 00 коп. (2 117 200 грн)________
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