
ЗАТВЕРДЖЕНО

HaHaS MiHiбGpФ. фlr.нd. Уrр.itи 28,о1.2002 tr 57

(у р.даrФ н.хазу МlяlФ.рfi.. Фlн.нсi. УФаIни О4.12.2О15 il. u18l

Затверджений Y cyмi шidдесят п'ять мiльйонiв ciм тисяч ciмcoт вiсiмдесят Biciм roн (65007788 гDн }

Кочrторис на

(лhпис)

(код эа €ДРПОУ та найменуванвя бюджетноi упанови)

Вид бюддеryдýдggцд!.

код та назва вiдомчоТ класифiкацii видаткis та кредиryвання бюдкеry

кодта назва програмноi класифiкацii видаткiв та кредиryвання

державноrо бюджеry

(кодта назва програмноi класифiкацii sидаткiв та кредиryвання

мiсцеsих бюметis (код та назва ТиповоТ проrрамноi класифiкацii

видаткiв та кредиryвання мiсцевих бюд}кетiв

Об Департамент освiти i науки Запорiзькоi обласноi державноi адмiнiсрацii

Найменуsання код

Усю]о на plx

рАзомзаrальний Фонд спецIальний фонд

1 2 3 4 5

нмходЖЕння - Ycboro х 6407зз22,о( 9з4466,00 65007788,0(

lад(омення коштiв iз загальноrо фонду бюджеry х 64073з22,о( х 6407зз22,0(

lадходження кощтiв lз спецiального фонду бюдfiеry, у тому числi: х х 934466,0с 9з4466,0с

чоdхоёження оid плоmч эd поцу2u, ч4о наOоюmьа бюёжеmнuмч

rcmоновомч *idно iз ыхоноdовспвом
25о10000 х 934466,0с 9з4466,0с

пiдrочпами}

Плата за пшуги, lцо надаються бюджетними упановами згiдно з ix

основною дiяльнiffю
25010100 х 129715,о( х29715,0(

Надхомення бюджетних уffанов вiд додатковоi (господарськоi)

Дяльносi
25оlо2о0 х 8озо4з,Oо 80зO4з,00

]лата за оренду майна бюджетних уffанов, цо эдiйснюеться

liдповiдно до Закону Украiни 'про оревдy державного та

tомунальноrо майна'

25010з00 х 1708,0с 1708,0с

Надходження бюджетних упанов зiд реалiзацii s убановленому
порядку майна (KpiM нерухомоrо майна)

2s010400 х о,Oс 0,ос

ншl Ожерелd ыоснuх ноdхоOжень бюdжеmнuх усmонов 25020000 х 0,0( 0,ос

пiдrочпами)

]лаrодiйнi внески, гранти та дарунки 25020100 х 0,00 0,0(

{адходження, що отримують бюджетнi усrанови вiд пiдпри€мств,

rрrанiзацiй, фiзичних осiб та вiд iнших бюджетних уfrанов мя
]иконання цiльоsих захоДв, у тому числi заходiв з вiдчуженая мя
:успiльних потреб земельних Длянок та розмilцених на них iнших

]6'€ктiв нерухомого майна, що перебувають у приватнiЙ власносi

}iзичних або юридичних осiб

х 0,0с 0,ос

Над(одження, цо отримують державнi i комунальнi заклади

професiйноi (професiйно-технiчноi), фаховоi передвицоi та вицоi

освiти зiд розмilцення на депозитах тимчасово вiльних бюдхетних

коштiв, отриманих за надання платних послуг, якlцо таким закладам

законом надано вiдповiдне праsо; над(одження, цо отримують

державнi i комунальнi заиади фаховоi передвиlцоiта вишоi осsiти,

Hayкoвi уffанови та заклади кульryри як вiдсотхи, HapaxoBaHi на

залищок кощтiа на лоточних рахунках, вiдкритих у бавках державноrо

сектору мя розмiчtення власних надходжень, отримааих ях плата за

послуги| lцо надаються ними згiдно з основsою дiяльнiffю, благодiЙнi

внески та гранти

х 0,00 0,00

х

iнui Оохоdч (розпuсопч N коаомц клосuфiкdцii dохоdiв бюOжеmу) х

Рiнонсувоння [розпuсоmч за хоdомч хлосuфiхоцii фiнонсувоння

1юОжеmу mо пuпом борzовоео зобов'язання)
х

хоdомч пDоzDомноi х

аасuфiхdцii вudаmхiв mа хреOumувоння бюdжеmу, хлосчфiхоцii

чреOumувоння бюOжеmу)
х

ВиМТки ТА НддАННя кРЦиТlВ - усьо]о х 6407зз22,0( 9з4466,0с 65007788,0с

поmочнl вчdоmхч 2000 6407зз22,00 9з4466,0с 65007788,0с

Омоmd пооцl l нароlцування но зоробlmну плоmу 2100 з8230286,00 з15292,0с з8545578,ос

211о зl3збзOо,00 2584з6,0с з15947з6.0с

25020zoo

25о2озос

кення, у mому ччыl:



l розробкu, oKpeMl зохоOч по реолiзоцП dержовнuх

i розробкu, oxpeЙ| зохоач розвчmху по реолiзоцii

зохоdч по реqлiзоцil 0ержовнuх |реziонольнuх) проzром, не

mо попочнi mрансферmч пi0 п рчсмспвом (усmоновом,

mрансферmч уряdом iноземнuх dерхоа по мiжнороOнuм

mронсферmч орzоном dержовноzо упроФiння iнщuх

КqпiпФьнi mронсферmч уряOом iноземнuх dержоо mq мiжнороOнuм

Директрр Лiна КоРоТКоВА

Головний бухгалтер олена ЯКоВЛЕВА

;Ь ч ! 't .

..СумапроФавлябб!а кодом вИповiдно до масифlкацПхредиryвання бюдкеry та не sраховуflьФурядху'НАДХОДЖЕННЯ-усюго'.

*.. Заловнюбшя розпоряАниками нижчого рiвня, KpiM головних розпоряднихlв та нацiональних замадiб вищоiосвiти, яним безпфередньо вdанооленi

призначення ч дерreвному бюдя{етi.



;

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Miнidepoвa фiнансiвУкраiни 28,01,2002 N 57

' (у редакцii наказу MiнiбepfiBa фiнансiв Украiяи М,12,2о15 N9 1118)

(сума словами i цифрами)

3асryпник директора департаменry_ начальник Управлiння .

(посада}

С*:ОленаСОРОЧ

Кошторис на 2022 piK

02543880 навчальнии

Вид бюджеryЗИзg]"l]йд

код та назва вiдомчоТ класифiкацiТ видаткiв та кредиryвання бюдlкеry

код та назва програмноi класифiкацii видаткiв та кредитування

державного бюджеry

(код та назва програмнот класифiкацiт видаткiв та кредиryвання

мiщевих бюджетiв (код та назва Типовоi проrрамноТ класифiкацii

видаткiв та кредиryвання мiсцевих бюджетiв

(код за еДРПОУ та наЙменування бюджетноi 4 *зФý;

0611о92 Пiдrотовка кадрiв закладами професiйноi (проФесiйно-технiчноi) освiти1

Н.дод*е",*.,о,rrri, i, з.д4!I9I9jЩ
KouJTiB iэ спецiального фонду бюджеry, у тому числi:

dжерело влоснuх ноdхоdжень бюdжеmнuх усmонов

dохоОч (розпuсоmч эа хоdомч мосuфiкоцii dохоdiв бюdжеmу)

tЫrо.Б*о d о м u нл о с uфi t<o цii фi н о нсу в о н н я

mо muпом борzовоzо зобов'язоння)

нрфumiв do бюОжеmу (розпuсоmч зо ноOомч

клосuфiкоцii вudоmкiв mо креOumувоння бюdжеmу,

кл о cu фi ко цit хре d u mу в о н ня бю0 же mу )

i стилю"

(найменування мiсга, району, областi)

+.

зziоно iз зоконоdовсmвом



-зumку 

по реол!зоцч
i розробкu, o+peMi зохоdч розl

облоdноння i преdмеmiв dовzосmроковоzо

Лiна КоРоТКоВА

Р,иректор

олена ЯКоВЛЕВА

Головний бухгалтер

м.п.**+

*.сYмапроставляgтьсязs коАом вiдповiдно до класифiкацiiкр**:::::::_1":]:J:л::::Н;::Н'.:ННН:;;1;",""почп"*iпрп,п""""""у;
**. заповнюfiьGя розпорядниками хижчого рiвня, KpiM rоловних розпоряАникiв та нацiональних закладiв вицоi освiти, яхим безпосередньо вffановленi при3начення yt

l
i

дерхавному бюднетi,


