
ЗАТВЕРД}КЕНО
Наказ MiHicTepcTBa фiнансiв Украlни 28,01.2002 N9 57

(у редакцii наказу MiHicTepcTBa фiнансiв УкраТни 04.1 2.201 5 N91 1 1 8)

3атверджений у cyMi: Сто сiмнадцять тисяч ciMcoT грн. 00 коп. (1 17700,00 грн, )

(сума словами i цифрами)

чии справами виконкому

Любов ДУБОВИК

Кошторис на
( 3агальний фо

Вiддiл комунального майна КонотопськоТ MicbKoT ради2з051 879
за та

м,Конотоп
(найменування MicTa, району, областi)

Вид бюджету мiсцевий,

код та назва вiдомчоТ класифiкацii 31 Вiддiл комунального майна КонотопськоТ MicbKof ради
видаткiв та кредитування бюджету

код та назва програмноI класифiкацiТ видаткiв та кредитування державного бюджету

код та назва програмно'i класифiкацiТ видаткiв та 3117693 lншi заходи, пов'язанi з економiчною дiяльнiстю
(редитування мiсцевих бюджетiв (код та назва ТиповоТ
- рогра п,1.1оi класифiка цi'r видаткiв та кредитування мiсцевих
бюджетiв)

(грн )

Найменування

НАДХОДЖЕННЯ - усьоrо

i {а llо:l;ltенllя коштiв iз зага]ыlого t|юн.r1, бюлжет1,

i ir_tl,1lнсння ii,]LtlliB t] ctlctпa.rbHoto с|ондr,6ю,tlttетi.1 roM1 числi:

Код Усього на piK
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- l]а_]\о.]7iення BiL tt:tarи ]а ]lоc]llI|1, ltjo над|lюl,ься бю_Liяiеl,ttилltл }сIаllовзлtи зt LJrlo ]з 250I0000
]ако]jодавство\I

1 ро jп ltcaTt] зал i_]гilr,паtrl и )

J 1.1;tra lr ttoc_lrirt. tl{o iJaJalolbcя бю,tiKeTtrrrrttt )cTaltoвaNltl згiдrlо t tr octtoBHoKl fiяльнiсre 250l 0l 00
iIа.rrо,tiliення бк1,1;кеlнttr rс-ганов вlл додаl,кOво] il,осгlодарськоТ).rl'я.lьносrl 25010200
il:tal,a ;а opert:lr rtайtlа бtо_t;кетнrlх \,станов.
\]1]aв.]} -icp7liaBHoItl l ll кtlлlt,нilьного пtайна'

що здiiiсtкlсться вiдловjдно ло Закону Украiни 'Про 2501 0300

На_trо]ziеняя ,iKl,];tieTHux 1,cTatlclB Bi;l реuiзаtlii ts ycTaHoBf,eI{oN{} ппрчlц пlайна 1Kplbl 250 1 0400
rt aittta 1

itttIli .t;ttepe.ra влllсilих I{адхOд]кеIIL бIOдrкетIIllr: \,cTa}ILrB 25020000

Б_rar о:jйнi внaски, lранIи га ]lарчнки 25020100
J ]r_lltl.l;tietlttя. щtl 0Tl]л\I\l()Tb бюд;ltетtti }стаI{оRи Bi.ц пiлпрrтслlс-гв, trрганiзаuiй_ фiзичних осiб та 25020200
i , ,l l,,,\ ,]to l b<,lllrt \(,.IH"ts 1_19 BllNJHaHll9 U1.1boalt\ iа\(lдlв, \ ]t\\t\ чllслl tlrofiB l вi:чrненнч
_1,1я c\cIII.1b]{x\ п.llреб зelte.lbлrtx дirяноlt та розrtiшеIlих lla них iнших об'сюiв нер!аоNrого
rl;li]r а. lrцl llcpe.i\,,]aIoi ь \ tlprrBtrrltiri Brtacttocri {liзичвих або юридичних осiб

] iа:trtl:uttеltttя. lцtr (]l])l]}]\1oI]r.lep;itaBIli i Korlrttalbгtl ]аfiа,,lи професiйноi 25020з00
llarilBtll лерс:вишоi 1i] tsищо] ocBir ri Bi-t рtlзпtiщення на депозита\ тиNtчасово вirьниr бюд;кетнltх
ii(]Il]]iB_ ()триItанII\ lа l]11.1laHHrI пjlаIнr{\ Iос"ll!,г. як]tlо l,акиI! закjIа]]з[I lзNоноN! надано вiдповl_tне

, "its, H:l l\.,lrlil,llрч. "Il,,lгрlt\l\hl|ь tcpailrBHi i KortrHanbHi rак:а:и,Ьаховоl переlвицоi la виUIоl
,\Lllll P,l\b,,Bl \(l:lHolll l:l ,f,K,li llI N\,l,l\гll ск Plf,c\,lNll.:IJpa\U8f,lli lla tдишок KolUilB на
,,, ,,||,,,\ l,,|\\||K!|\ Bi Iчr,rtltll r ,ilgц21 1;1,7,хgцOlо (сhlор\ |.Iq ро{цIшс|tня власчи\

|li]_1\J,l7licнb, 01l]и\lанп\ як IIJlilla за пос,l},гtl. ц() tIа]аIOться нипли зt itHo ] ocHoaHolo дlя,lьнIств),
o,rlr ir tlйнl BHecNll la граtlти
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- (litraltci ваtttrя i рO]гl11сатIl ]а Nо,Lа\lи к,lаси(riкачii (tiнансl,вання бюлхrс,r1, за типо}f боргового

- лO8ерlIеIlня крелитiв :о бкlл;кет1, {розлисаl и за к|]дамlt пi]ограNlноi класифiкачii вилаткiв та
iiile_]uI} ванfi ,l бкr]riст}. класифiхачi) кредит} 8аl]ня бкlллtец,)

ВIIДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТIВ - усього
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2200 9з700.0() 9з 700.()()

оп_lата теп.попостачан ня

I ]п iата L]l)]Olit)crачання ra R()-]овlдвеjlеIlня

, ); trata c,teKtpocbte1ll iT

Оп",lата газу

( )tt. la,t lt tttшllх сIlергонLrсIlв ]а iншtlх ко\{\ нi]_пьнI,1\ IIOсjI\,г

()п,rа га енсргосервiсч

Лсlс_li,L;ltеllня i рtlзробкtt- t]Kpe\ll la\O]lli по рса;IiзацiТ дер)I(авнrlх (регiонаilьнrtх)

-|tlc,ti,t;t;еltня i розрtlбкrr- L)кре\]i заходи розBl]tк\, п() реаqiзirцiТ,церrкавн1,Iх

{ pel ioHa_ lbHIlx) програ\l
()Kilelt i захtl_tI,l по pcal iзацii,:rерrliавн пх (регiонаilьних) llрогра\l. не BiлHecetli ло

заходiв
боргови\ зOоов язань

2220

2250

2270

228l

3132

3141

4l11
1|l2

9з700,00 93 700.00

( )бс, l\ гов},ваj lня

Otic,,l\ гов\,вання

вн1 rрiпlнiх боргових зобов'язань

зовнiш Hix борговrlх зобttв' язань

llt)точIli r рансфертlr
та поl(]чнi цlансФср,гIr гl iдпрttс,lttст Bart (установаv- орган lзаIllям ]

По Itlчнi грirrrс{lергlt ()ргiiна\l _lержавItс]г0 управлi ння iншllх

l ltltllчнi TpaHc(lepTll rрядалt irttlзеrttlих дер)I(ав та мiжнародtлим органiзашiяrt

( otlialbt re заtбезпе.lення

Вttп,lа га пеl lciii i _]oIlo\Ii)t,I,l

СтI,rпендiТ

ltt tIti вttп.,lа-гtl ltace.ilettHK)

lHllli пtlttlчнi BIl,lal-K}I

Ка lt iT:1_1 t bt i i BI.I-1al,Kl.t

l lрtt_lбаttня основI{ого капiта;l1

ГIр и. tбан r lя Oo,1aJHall1{rl l прел\lетlв ]tОВГОС'l'РОliОВОГО КОРI,1С'ryВання

liап i t а.l ь tlc бl.ti вгl lt rrгво ( I lрtlдбання )

Капi t it-tbtte бr.tiвниtLt,всl (гtрl,tдбаt,tня) иct,tT:la

Капi lа,пьне бl;i l]Hllll,гBo (llридбання) iншrrх об' c,KTiB

Капi,гаrьнt,tй perlotlT

lial liта-iыlt.lit peltclHT ;'Iitll jIового tiлонд}, ( r lримiшtень)

Ка tl i га:l ь н tl ii pertcll гl i н ш l,tx сlб' c:ttTi в

Рaк()нс Il]\ liltIrt j а рес'1 авРir)tlя

PcttLlttcTpr кrtiя ;I(!illoвог() фон,r1 1 rlpltM iшен ь)

я lнши\ оо i кгlвl)cKOtlc l р\ кu]я 1,а рестаIJрацl]

l'ccTa Lзllаt li я l la\l' яl,ок к},.ц ь,ry,ри. ic,r,opii,га архiгеrtrl,ри

Ствi_lрення .tcprliat]Hи\ запасiв i резервiв

Прп:баtrня зert:ti та Her,la,t,epitutbHrlx aKTrtBiB

IiatIi rtrы ti Tpar tсфер,1,1l

орl анiзаrtiяпr )

liап i га.lьн i трансфеirl l,t tt}]гана\1 лержtlвнOго l гIравлittня iнших piBHiB

органlзацlям

Kltrti r a_rbH j l рансфертп Hace"leI]t{K)

} iа.lаltня BHr IpittlHix креlt,l,гiв

1 tlрав'lliння ilrmrlx ptBHiB

I iа.,tаllня кре.ltгI iB п i_lt tp ttt,rlc,l,Balt_ ),cTitHOBa\4. органl,Jацlя l\{

llltLання irtшпх вну rрiшнiх крелt,rтtв

24000"00 2,1000.00

42l0

lHHa БlЛоУС

ольга сАМодАЙ
08 сiчня 2021 р

вiдповiдно до класифiкацiТкредиryвання бюджеry та не враховустьсячРЯДКУ"НМХОDКЕННЯ-УСЬОГО",
нижчого рiвня, KpiM головних розпорядникiв та нацiональних закладiв вищоi освiти, яким безпосередньо встановленi призначення у
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,ф,lстанн" ToBapiB i пос,п,г

{Iредlлетlr. }IaTepia]II_ об_lа]нання та tявен-тар

N,{елика;uенllr та перев язJва,-]ьн1 11атерiалl1

Про:r к"п t харч\ вання

Оп,лата пос:tlт 1 крiu ко.лrунаlьних]

Blt,laTKlt на вiдрядлсенrrя

B,t:arKH .а заходи спецiаrтьного призначеннJI

Оп-tата коrtl,на,чьних послJi г та енергоносiiв

2210

L)бс,lr r oBt вагlня

Калir a,tbHj

капiта.llьнi

l]а.rаttltя ltpe.lиTiB


