
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ MiHicTepcTBa фiнансiв Украiни 28.01.2002 Ne 57

(у редакцiТ наказу MiHicTepcTBa фiнансiв Укратни 04.12.201 5 Ns] 1 1 8)

3атверджений у cyMi: Один мiльйон триста двi тисячi rчiстсот грн. 00 коп. (1302600,00
грн )

(сума словами i цифрами)

й справами виконкому
(посада)

Любов ДУБОВИК

Кошторис на
комунальногО майна КонотОп.о*оi 

"i.r*o! 
ifдlпаЛЬний 

фо
2З051879 Вiддiл

(Код за е,ЩРПОУ та

м.Конотоп
(найменування MicTa, району, областi)

Вид бюджету мiсцевий

код та назва вiдомчоТ класифiкацiТ 31 Вiддiл комунального майна КонотопськоТ MicbKoT ради
видаткiв та кредитування бюджету

код та назва програмноТ класифiкацiТ видаткiв та кредитування державного бюджету

код та назва програмноi класифiкацii видаткiв та 31 10160 Керiвництво iуправлiння у вiдповiднiЙ сферi у MicTax (MicTi Киевi),
кредитування мiсцевих бюджетiв (код та назва ТиповоТ селищах, селах, територiальних громадах
програмноТ класифiкацiТ видаткiв та кредитування мiсцевих
бюджетiв)

(грн )

lз02600,00

х
х

25010100 х

х

25020l00 х

Найменування

НАДХОДЖЕННЯ - усього

Код Усього на

Заrальний фонд Спецiальний

4

Разом

2

х

х

3

1302б00,00 1302600"00

l з02600.00

0.00]]а.t\11.1Jiенl]я кошrlв i:i спецiа:lьного фонл1 бкlrжеry, _vToll1 чис,li х
- Hiп\o_]riellll, Bi] rl,taТr la пос,л\,ги_ Iло на]lаlоl,ься бю.lжеlrrrvи t'становапlи згiдно iз 25010000
lаtiонодавствоNt

(розtrис?т1 
1апrлучпзуи),

] l:llll t iltc,llгtt_ lц0 нillllюlьсл бюlжсtttitлtlt \стаllоRаIlи згiJно j l\ о(нt)вною.лiя:ьнiсткl

l ].l:Lro:L;ticttHl бtо.Uiетlltlх \ стаrtов Bi.1 folaTкoB0] ll oclto]IapcbKoi) rtяlьностi 250 1 0200
П.lllll :lа cipettlr ltайна бю;l;ttстнtrr }станов. що зitiйснtосться вiлповiдно до Закон.ч Украiни'IТро 2501 0з00
0]]енд},державного та llat:i на'

ГJl:rr,1.l;KcHHr tiкl,l;tiетttих 1стаilов Bi.r рсаlliзаltii в 1становлено\I\ поряlц ьlайttа ittpiM 2501 0400
веqtхоllоlоllqйна) .,,.

itttui lltepe.la в, lаtсниr Hal]\o:lжeHb бюдittетних у"стапов 25020000
(розписати запiлгрупами)

)_]al о.]]Iнl BHecкrl. граIlти та.]арунки

i ]1.1i.1_1lllеннл. Iц0 0IрлIl}ю,tь бю.цжеrнi }сtа[tови вiл tliлпрlrсмств, органiзачiй, фiзичних осiб та 25020200
r:_l:нtлirrбк,]lгстнltхrсlанов]ljlявиконанняLtj.rьовихзахолiв. 1,топtlчислi заrодiвlвi_lч\ження
]f ! !\сп1_1ьlIlj\ потреб ]еrtе,tьниr J],lrHt,K lx р(lr\l]ш('нп на ни\ iншltх об'сшiв нерухо\lого
.]i] Ll]. :Jl,] ]l!,рсб\ BltK,Tt l лриватнiй B:tacHocтi (llзичнtrх або юри_lичних осiб

l].1.1r,,l;кснrtя. lцi) ()Tp]l\I}rolb.tepltaBlli i KortlHaлbHi заlшали професit:tноi 25020з00
i,ltr.lBli tlсi,.сlвпш0] Ia вllшоi 0свjти вiд розлtiлtеlrня на,lепозита\ тимчасово вiльних бюд;кетних
NLri]!TiB (rгl]ti\liill}j\ la на]анffя платни\ п(}сJуг_ якшо таким зашадаNI ]аNоноNl надано вi:повi,rне

ilpaljo. llа,1\0,1ження_ lIlo 0три\t\кlть rep;KaBHi i копlt HllbHi заклаrи фаховоi перелвищот та вищоi'
t , |:, ,),i,b,}(, jIht.B,t ].l ,l{_la,Ill ы\.lьl}ри lK Bi,tcorM. HrparoBaHi на lа]иIUок кошllв на

ll, i ,I ,]|\ 
l,,l\\llb,l\, в, tьриt,tl \ ,iJlIlia\ le]]rlii8|lolll (eliIOp} Jя PUr\limellHя в_lасllи\

l!ii_l\() lrie]]b. ol])ll\taHи\ як ll]]aTa за llос;l\ги. цlо надак]]ься ними зrilно з оснtlвною.tl'я:tьнiстю.
ii;211,,_11;illi sllс({iи ]а IpaIl ги

iHшlj надходхення, 1" тому числi

- ll|f,]] ]O\t]:111 |pa]ltllci]LI ]i] Ko.]all!I юlасiлфiкаltii loxo.tiB бюлаtету1
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0,0()

0.(.)0
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х
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х

0.00

0.00 0.00

Q,00

().()()

0.00

0-(_)0

х
- tillнансr,вапгtя (l]о]ппсати за ко,li1\lи к"lасифiкацii фilrаIJсyаанfiя бюджетч заl,иполt борговогtl

jadllв , ]l}iн! )

- ]latsc]]HcnHi пllс_tllrlв,til бкll;к,lr tрозписill,rl зil Nо]lаIи lipolpa\lHoi кllасифiкацji видаткiв та
i(]lef,lLI\ 8luli]я бкllziеп. к,rаспr!iкачii Kpef, llт\:вапIIя бкlrаtеп,1

ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТIВ _ усього

iloTo.rHi вt].]атки

{ )п,lltllr пp:trlj i Hapar.t вttння на ;аробiтнr п:атr
( )il,til га пралi

Заробiт,на плата

i porurlt;e Jilt)c-jt lеllенt]я вiйськtlвtlс:lr,жбовцiв

l_'r _i.ti в,:ька L]}ll lill1]p()]a

х

х
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2l20i {lpltt,l ваtlttя ttll ott ;агr прапi
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l]адходжешня коштiв iз зтшьного фонлу бюлжеry х
0,00]
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2200

2220
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1 7000,00
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2050.00

|21

10000,00

]280().()()

( ] пJli-]-а TeI ]_lL]пL]стаrIання

оп.lата во-lопостачання та водовiдведення 771)

Оп,rата e,reKTp оенергii

Оп--lата природного газ},

(]l],la] it lHllll1\ еtlергоll0сiiL} га ittlttux Ko\1),tIaпbIl'lx пOс]Iчг

( )i1.1ara eHcl]l OccpBic) 2276

-[tlc,ti_t;lictlня i рllзробкtl. tlKpcrri захtl-ttl пtr pca-T iзаrti i дерiliавнIlх (регlоtIа]lьних) 2280

.'Jtlc,ri.t;tteHHя t рсrзробкп- tlttperli ,захоrtt,t pO]]B}lTK), пrl реа-lllзаuiТ дер;,Iiавнltх

t pel ioHa_ lbHtTx) проt ра\l
()Kpclll зitхtt-,tt,l ttо peajllзaцl1 .]ep)KaB}I}Ix iрегiонzшьних) програм. lle вiлнесенi до

зalt,_1i в

Обс,l),говування борговrtх зобов'язань

()бс.t1 ltlB1 вання BHlr'pitllHix борговtrх зоСrов язань

]OBilltUlllx борt oBtix зооов язань

|ltlt il,tH i r рансфертlr 2600

п i.lпрrtс:пt cTBalll (1,становам. органiзачiям)

I 1rlr(lчili тllаtiсфср] tl оl]га}lа]\, .lерrl(авtl(lго \,п paB,,ti н гtя i нrш их pi BHt в

i Iоrочtl j lpalIc(bcpTll 1рядалt iнtlземн,,1х Jерr(ав та N,l l;'IiH ароднtlм органiзацlя!1

L'ilt Lia,lbl te забезltечснttя 2100

IJttп,lаl а псtlсiii i loltclltt)r tl

С,rипендii

it lшl l Bl;t t,taгlt HitceJcHtlIo

Iншj поточнi видатки

Капiтальнi в1-1датки

Прl.t:бання основного капiталу

Прtшбан l lя об.l a_tt taH ня i пpe,lrreTi в .ilовl,острOкового кор1,1сц,,ван}lя

liattt t albHe rirliBtllll{TBtl ( прилбання)

lrllt t tтlп ь нс бr .li BHll ttTBo ( придбання) жljт,ла

Кlпi гаtьttе бr_LiBrtrtц,tBo (приlбаrrня) iншttх об'сктtв

Kaiti t гtbHIlti perttltl t

Kltr t i ra. t ь н lt ii ре\] онт )Iiti г,t()вLrl о фсrнд,r { лри пл i шень.1

jiапi r a.;lbHttit pcrrrlH r iHtlrlx об' t,кr iB

та 1эеставраtliя

l)cttoItc,tp1 кцiя ,it] I]iOBoI о (хrн,r1 irlprlbrimettb)

l'ct;t,ttcT}l} кlliя та реставраLt,iя iгtшttх об'r:KriB

l'ecr trBpatti я I t a\r' ятоlt lt},.l ьт\,ри. icToptT та

{' L BilllcHl tя .lер)liаtзI]lJ\ заttасl в i резервiв

l itlн.lбаrrня зслt:li La нсrIагерiа,пьttих aKTr,lBiB

iiarri r ruьнi,t,paHc(iep гl,t

{i:lrli l tlbHi I рансd)ертп пiдпрпсмствам (\,cTal{ol]a\1. оргаtliзацiяr.,) 3210

Ыаt ri rll tы ti rрансфер гtl ()pI ана\1,1lер)кавного 1 rtрав-пit,tня iнших plBHlB з22о

Капi r a,;lbHi l paHctlep r и 1,рялам iHo-;ertrtt.lx,tep){ial] та плi;ttнароднt,tм органiзачiям

Кап j,t,а.,lьнi населенню

Гllrання вtil,цl i ttlt lir кре.ллrгi в

Г ia. Lанtля KpcJIl,t iB оргitнаNt _1ерiliавногL) управ:tiння iншlrr pi вн i в

illt.tltttttя K1-1c_tltIill пi;Iп1,1ttcltcTBalt- \,cTaHoBaNr. органiзаuiяlt,t

На-]ання iншrtх внlтрiшнiх кредитiв

22.100.00

I2l 00

l 0000

300

б l 50.00

lHHa БlЛоУС

Ольга САМОДАЙ

08 сiчня 2021 р

вiдповiдно до класифiкацiт кредиryвання бюджеry та не враховчеться v рядкv "нАдходжЕння - Усього".

нижчогорiвня,крiмголовнихрозпорядникiв та нацiональнихзакладiввиtцоТосвiти,якимбезпосередньовстановленiпризначенняу
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. Il]c_]i\IeTll_ blатерii].ttl. сlб,lа,r.HaHня та itlBeнтар

\le_tttKalterll Lt та пс]]ев язl Ba,tb Hi rtaTepialtl

l lpo,tvKTlt харч\ в:lнtiя

i )tt-lа,гtl пtlс,-t1 г i ц1-,i11 1r-l11r Ha,tbttltx)

i]tt.ta t Kit на вi.l1lя t;Iiеttня

Bl, l,,,\ll |.. ,.,\ ll jll(uiJ.lьн\llо приjIlltjсllllя
J ,l,,,,',l ý ,\l\J.. он||\ ПUс,l\l lil cHcpl\lHocilB
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