
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 
28 січня 2002 року №57
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 
від 04 грудня 2015 року №1118)

Затверджений у сумі вісім мільйонів двісті сорок дев'ять тисяч
чотириста вісімдесят дев'ять гривень 00 коп______ .

(сума словами і цифрами)
Начальник територіального відділу освіти ~ 
освіти і науки Запорізької міської ради

(посада)

(підпис)
__05__січня__2022_ р.

37611401
на 2022 рік

Запорізька гімназія № 81 Запорізької міської ради Запорізької області

КОШТОРИС

(код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи) 
_______________ м. Запоріжжя_______________

(найменування міста, району, області)
Вид бюджету бюджет Запорізької міської територіальної громади
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету 06 Департамент освіти і науки Запорізької міської ради

код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету

код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та 0611031 "Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої
назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів ) освіти)"

)•

Н айменування Код

Усього на зік

РАЗОМЗагальний фонд
Спеціальний

фонд
1 2 3 4 5

Надходження-усього X 8249489 0 8249489
Надходження коштів із загального фонду бюджету X 8249489 X 8249489
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у  тому числі: X 0 0
надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними 
установами згідно із законодавством 25010000 X 0 0

(розписати за підгрупами) 0
Плата за послуги,що надаються бюджетними установами згідно з їх 
основною діяльністю 25010100 0

Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) 
діяльності 25010200 0

Плата за оренду майна бюджетних установ 25010300 0
Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку 
майна (крім нерухомого майна)

25010400 0

інші джерела власних надходжень бюджетних установ 25020000 X 0 0
(розписати за підгрупами) 0
Благодійні внески, гранти та дарунки 25020100 0

Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, 
фізичних осіб та інших бюджетних установ для виконання цільових 
заходів, у  тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб 
земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, 
що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб

25020200 0 0

Кошти, що отримують вищі та професійно-технічні навчальні заклади від 
розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів,отриманих 
за надання платних послуг,якщо таким закладам законом надано відповідне 
право

25020300 0 0

інші надходження у тому числі: X 0 0

інші доходи ( розписати за кодами класифікації доходів бюджету) X 0

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

X 0 0

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

X

X ** **

ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ-усього X 8249489 0 8249489
Поточні видатки 2000 8249489 0 8249489

Оплата праці і нарахування на заробітну плат у 2100 8249489 0 8249489
Оплата праці 2110 6762794 0 6762794

Заробітна плата 2111 6762794 6762794

Грошове забезпечення військовослужбовців 2112 0

Суддівська винагорода 2113 0

Нарахування на оплату праці 2120 1486695 1486695
Використання товарів і послуг 2200 0 0 0
Предмети,матеріали, обладнання та інвентар 2210 0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали 2220 0
Продукти харчування 2230 0

Оплата послуг (крім комунальних) 2240 0
Видатки на відрядження 2250 0
Видатки та заходи спеціального призначення 2260 0



1 2 3 4 5
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 0 0 0

Оплата теплопостачання 2271 0

Оплата водопостачання та водовідведення 2272 0

Оплата електроенергії 2273 0
Оплата природного газу 2274 0
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг 2275 0

Оплата енергосерввісу 2276 0
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних 
( регіональних) програм 2280 0 0
Дослідження і розробки , окремі заходи розвитку по реалізації державніх 
(регіональних) програм 2281 0
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не 
віднесені до заходів розвітку 2282 0 0
Обслуговування боргових зобов'язань 2400 0
Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань 2410 0
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань 2420 0
П от очні трансферти 2600 0

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610 0
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620 0
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним 
організаціям 2630 0
Соціальне забезпечення 2700 0 0 0
Виплата пенсій і допомоги 2710 0

Стипендії 2720 0
Інші виплати населенню 2730 0
Інші поточні видатки 2800 0
Капітальні видатки 3000 0 0 0
Придбання основного капіталу 3100 0 0
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 0
Капітальне будівництво(придбання) 3120 0
Капітальне будівництво (придбання )  житла 3121 0
Капітальне будівництво (придбання )  інших об'єктів 3122 0
Капітальний ремонт 3130 0

Капітальний ремонт житлового фонду (  приміщень) 3131 0
Капітальний ремонт інших об'єктів 3132 0
Реконструкція та реставрація 3140 0
Реконструкція житлового фонду ( приміщень) 3141 0
Реконструкція та реставрація інших об'єктів 3142 ** 0
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури 3143 0
Створення державних запасів і резервів 3150 0
Придбання землі та нематеріальних активів 3160 0
Капітальні трансферти 3200 0
Капітальні трансферти підприємствам (установам,організаціям) 3210 0
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220 0
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним 
організаціям 3230 0
Капітальні трансферти населенню 3240 0

Надання внутрішніх кредитів 4110 0
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів 4111 0
Надання кредитів підприємствам, установам,організаціям 4112 0
Надання інших внутрішніх кредитів 4113 0
Надання зовнішніх кредитів 4210 0
Нерозподілені видатки 9000 0

Керівник

К ерівник бухгалтерської служби /  
начальник планйво-фінансового підрозділу

- ' , > 0 4 січня__2022_р.

Раїса КРУК

Ірина ГАРДІДАН

Сума йрост^вляється.за кодом відповідно до  класифікації кредитування бю дж ету та не враховується у рядку "НАДХ ОДЖ ЕННЯ - 
*** Заповнюється ррзпорядникайи/ниж чого рівня, крім головних розпорядників та національних закладів вищ ої освіти, 

якнні безгіосередньо, встановлені призначення у держ авном у бюджеті.



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 28.01.2002 N 57
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 26.11.2012 N 1220)

Затверджений у сумі вісім мільйонів двісті сорок дев'ять тисяч
чотириста вісімдесят дев'ять гривень 00 коп. 8249489 грн 00 коп.

(сума словами і цифрами) 
Начальник територіального відділу освіти Дніпрову 
району департаменту освіти і науки Запорізької

'« " л *
а ЛИТОІЙІ:НКО.\

ПЛАН АСИГНУВАНЬ (ЗА ВИНЯТКОМ НАДАННЯ КРЕДИТІВ З БЮДЖЕТУ) ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ БЮДЖЕТ
на _2022 рік

37611401 Запорізька гімназія № 81 Запорізької міської ради Запорізької області______________________________________________________
(код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи)

_____________________________________________ м. Запоріжжя_____________________________________________________

*  ° \ -  
о  о М. П.

О  .'.і N
уі? о У / 

З»« « * ?* -'

(найменування міста, району, області)
бюджет Запорізької міської територіальної громади_Вид бю дж ету___

код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бю джету__06 Департамент освіти і науки Запорізької міської ради
код та назва програмної класифікації видатків та  кредитування державного бю дж ету________

(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назваТипової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів ) 0611031 "Н адання загальної середньої освіти закладам и загальної 
середньої освіти)” __)

(грн)
Найменування КЕКВ Січень Лютий Березень Квітень Травень Червень Липень Серпень Вересень Жовтень Листопад Грудень Разом на рік

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Оплата праці 2110 541304 437277 443383 519877 568105 1311121 185658 377136 545948 580540 602079 650366 6762794
Нарахування на оплату праці 2120 119087 96201 97544 114373 124983 288077 40643 82750 120017 127661 132377 142982 1486695
Медикаменти та перев'язувальні матеріали 2220 0
Продукти харчування 2230 0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 0
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по 
реалізації державних (регіональних) програм 2281

0

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) 
програм, не віднесені до заходів розвитку 2282

0

Соціальне забезпечення 2700 0
Інші видатки 5000* 0

УСЬОГО 660391 533478 540927 634250 693088 1599198 226301 459886 708201 734456 793348 8249489

Керівник

Керівник бухгалтерської служби /начальник планово-фінансового підрозділу
//дЧ> ' ___  ̂4-х ’І'О'Л

■ ■ у о А  Іічня 2022 р. л ч^ \

о . І Іиіц! \ш̂ \
* Технічний код, який включає в себе всі коди економічної класифікації видатків бюджету, крім тих, що виділені окремо.

Раїса КРУК

^ ^ І щ ша Г АРДІДАН

\  І ^ ^  'З^повніоється розпорядниками нижчого рівня, крім головних розпорядників та національних закладів вищої освіти, яким безпосередньо встановлені призначення у державному бюджеті.



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 
28 січня 2002 року №57
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 
від 04 грудня 2015 року №1118)

Затверджений у сумі три мільйони чотириста двадцять дві тисячі 
п'ятсот вісімдесят три гривні 00 коп.

(сума словами і цифрами)
Начальник територіального відділу освіти 
освіти і науки Запорізької міської ради

(посада)

05
(підпис) 

січня__2022_ р.

КОШТОРИС 

на 2022 рік
Запорізька гімназія № 81 Запорізької міської ради Запорізької області

(код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи) 
_______________ м. Запоріжжя_______________

(найменування міста, району, області)
Вид бюджету бюджет Запорізької міської територіальної громади
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету 06 Департамент освіти і науки Запорізької міської ради

код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету

код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та 0611021 "Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої
назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів ) освіти)"

)•

Найменування Код

Усього на рік

РАЗОМЗагальний фонд
Спеціальний

фонд
1 2 3 4 5

Н адходження-у сього X 3422583 0 3422583
Надходження коштів із загального фонду бюджету X 3422583 X 3422583
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у  тому числі: X 0 0
надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними 
установами згідно із законодавством 25010000 X 0 0

(розписати за підгрупами) 0
Плата за послуги,що надаються бюджетними установами згідно з їх 
основною діяльністю 25010100 0

Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) 
діяльності 25010200 0

Плата за оренду майна бюджетних установ 25010300 0
Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку 
майна (крім нерухомого майна) 25010400 0

інші джерела власних надходжень бюджетних установ 25020000 X 0 0
(розписати за підгрупами) 0
Благодійні внески, гранти та дарунки 25020100 0

Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, 
фізичних осіб та інших бюджетних установ для виконання цільових 
заходів, у  тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб 
земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, 
що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб

25020200 0 0

Кошти, що отримують вищі та професійно-технічні навчальні заклади від 
розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів,отриманих 
за надання платних послуг,якщо таким закладам законом надано відповідне 
право

25020300 0 0

інші надходження у тому числі: X 0 0

інші доходи ( розписати за кодами класифікації доходів бюджету) X 0

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

X 0 0

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

X

X ** *#

ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ-усього X 3422583 0 3422583
Поточні видатки 2000 3422583 0 3422583

Оплата праці і нарахування па заробітну плат у 2100 1802289 0 1802289
Оплата праці 2110 1477286 0 1477286
Заробітна плата 2111 1477286 1477286
Грошове забезпечення військовослужбовців 2112 0

Суддівська винагорода 2113 0
Н арахування на оплату праці 2120 325003 325003
Використання товарів і послуг 2200 1620294 0 1620294
Предмети,матеріали, обладнання та інвентар 2210 8083 8083
Медикаменти та перев'язувальні матеріали 2220 0
Продукти харчування 2230 0

Оплата послуг (крім комунальних) 2240 32132 32132
Видатки на відрядження 2250 0
Видатки та заходи спеціального призначення 2260 0

і



1 2 3 4 5
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 1579779 0 1579779

Оплата теплопостачання 2271 1432993 1432993
Оплата водопостачання та водовідведення 2272 13866 13866

Оплата електроенергії 2273 128176 128176
Оплата природного газу 2274 0
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг 2275 4744 4744

Оплата енергосерввісу 2276 0
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних 
( регіональних) програм 2280 300 300
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державніх 
(регіональних) програм 2281 0
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не 
віднесені до заходів розвітку 2282 300 300
Обслуговування боргових зобов'язань 2400 0
Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань 2410 0
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань 2420 0
П от очні трансферти 2600 0

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610 0
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620 0
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним 
організаціям 2630 0
Соціальне забезпечення 2700 0 0 0
Виплата пенсій і допомоги 2710 0

Стипендії 2720 0
Інші виплати населенню 2730 0
Інші поточні видатки 2800 0
Капітальні видатки 3000 0 0 0
Придбання основного капіталу 3100 0 0
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 0
Капітальне будівництво(придбання) 3120 0
Капітальне будівництво (придбання ) житла 3121 0
Капітальне будівництво (придбання ) інших об'єктів 3122 0
Капітальний ремонт 3130 0

Капітальний ремонт житлового фонду ( приміщень) 3131 0
Капітальний ремонт інших об'єктів 3132 0
Реконструкція та реставрація 3140 0
Реконструкція житлового фонду ( приміщень) 3141 0
Реконструкція та реставрація інших об'єктів 3142 0
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури 3143 0
Створення державних запасів і резервів 3150 0
Придбання землі та нематеріальних активів 3160 0
Капітальні трансферти 3200 0
Капітальні трансферти підприємствам (установам,організаціям) 3210 0
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220 0
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним 
організаціям 3230 0
Капітальні трансферти населенню 3240 0

Надання внутрішніх кредитів 4110 0
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів 4111 0
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям 4112 0
Надання інших внутрішніх кредитів 4113 0
Надання зовнішніх кредитів 4210 0
Нерозподілені видатки 9000

Керівник

Керівник бухгалтерської служби /  
начальник планово-фінансового підрозділу Ірина ГАРДІДАН

04.СІЧНЯ_2022_р.

і г і  / £• /
*  С ум а гіроСта^ля€.ться за кодом 'відповідно до класифікації кредитування бю дж ету та не враховується у рядку "НАДХ ОДЖ ЕННЯ - усього". 
** ЗапоВчі&сться?розпор'ядникамиТчижчого рівня, крім  головних розпорядників та національних закладів вищ ої освіти, 

яким безпосередньо встановленггіризначення у держ авном у бюджеті.



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 28.01.2002 N 57 
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 26.11.2012 N 1220)

Затверджений у сумі три мільйони чотириста двадцять дві тисячі
п'ятсот вісімдесят три гривні 00 коп. 3422583 грн 00 коп.

(сума словами і цифрами) 
Начальник територіального відділу 
району департаменту освіти і науки

(підпис)
__05__січня__2022_ р.

ПЛАН АСИГНУВАНЬ (ЗА ВИНЯТКОМ НАДАННЯ КРЕДИТІВ З БЮДЖЕТУ) ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ
на _2022 рік

37611401 Запорізька гімназія № 81 Запорізької міської ради Запорізької області________________________________________________
(код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи)

_________________________________________________________________________ м. Запоріжжя_______________________________________________

ВЧЕНКО

М. П.

(найменування міста, району, області)
бюджет Запорізької міської територіальної громадВид бю джету__

код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету__06 Департамент освіти і науки Запорізької міської ради
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету_______

(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назваТипової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів ) 0611021 "Надання загальної середньої освіти закладами загальної 
середньої освіти)" __)

(грн)
Найменування КЕКВ Січень Лютий Березень Квітень Травень Червень Липень Серпень Вересень Жовтень Листопад Грудень Разом на рік

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Оплата праці 2110 130423 129632 129973 130005 130811 137118 128839 128463 105390 109013 108626 108993 1477286
Нарахування на оплату праці 2120 28693 28519 28594 28601 28778 30166 28345 28262 23186 23983 23898 23978 325003
Медикаменти та перев'язувальні матеріали 2220 0
Продукти харчування 2230 0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 833 524313 526628 299204 56247 4394 3615 5387 8737 13779 7806 128836 1579779
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по 
реалізації державних (регіональних) програм 2281

0

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) 
програм, не віднесені до заходів розвитку 2282

300 300

Соціальне забезпечення 2700 0
Інші видатки 5000* 704 4953 8182 2487 1154 704 7281 "--<1 .. 704 704 5087 704 40215
УСЬОГО 160653 687417 693377 460597 216990 172382 16Щ 0^ 16^ 6^ 138017 147479 145417 262511 3422583

Керівник^,-г ;
/ / ' о

Ю

/ / ■ 'Ш&у І Р /З {
. .04 ^січвд__2022_р.

ької служби /начальник планово-фінансового підрозділу
- і  V

Раїса КРУК

^Ірина ГАРДІДАН

кдд, який включає всебе всі коди економічної класифікації видатків бюджету, крім тих, що виділені окремо.
іми нижчого рівня, крім головних розпорядників та національних закладів вищої освіти, яким безпосередньо встановлені призначення у державному бюджеті.



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 
28 січня 2002 року №57
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 
від 04 грудня 2015 року №1118)

_______________________________________ 37611401
(код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи)

______________________________________________________________ м. Запоріжжя_________________________________________________________________________
(найменування міста, району, області)

Вид бюджету бюджет Запорізької міської територіальної громади_____________________________________ ,
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету 06 Департамент освіти і науки Запорізької міської ради___________________________________,

код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету ______________________________________________________________________

код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та 0611200 Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету
_  . місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими

назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів ) освітніми потребами "

)•

____________________________________________________ _________________________ _____________ (ГРн),

Н айменування Код

Усього на зік

РАЗОМЗагальний фонд
Спеціальний

фонд
1 2 3 4 5

Надходження-усього X 211577 0 211577
Надходження коштів із загального фонду бюджету X 211577 X 211577
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у  тому числі: X 0 0
надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними 
установами згідно із законодавством 25010000 X 0 0

(розписати за підгрупами) 0
Плата за послуги,що надаються бюджетними установами згідно з їх 
основною діяльністю 25010100 0

Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) 
діяльності

25010200 0

Плата за оренду майна бюджетних установ 25010300 0
Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку 
майна (крім нерухомого майна) 25010400 0

інші джерела власних надходжень бюджетних установ 25020000 X 0 0
(розписати за підгрупами) 0
Благодійні внески, гранти та дарунки 25020100 0

Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, 
фізичних осіб та інших бюджетних установ для виконання цільових 
заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб 
земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, 
що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб

25020200 0 0

Кошти, що отримують вищі та професійно-технічні навчальні заклади від 
розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих 
за надання платних послуг,якщо таким закладам законом надано відповідне 
право

25020300 0 0

інші надходження у тому числі: X 0 0

інші доходи ( розписати за кодами класифікації доходів бюджету) X 0

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

X 0 0

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

X

X ** **

ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ-усього X 211577 0 211577
Поточні видатки 2000 211577 0 211577

Оплата праці і нарахування на заробітну плат у 2100 211577 0 211577
Оплата праці 2110 173424 0 173424

Заробітна плата 2111 173424 173424

Грошове забезпечення військовослужбовців 2112 0

Суддівська винагорода 2113 0
Н арахування на оплату праці 2120 38153 38153
Використання товарів і послуг 2200 0 0 0
Предмети,матеріали, обладнання та інвентар 2210 0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали 2220 0
Продукти харчування 2230 0

Оплата послуг (крім комунальних) 2240 0
Видатки на відрядження 2250 0
Видатки та заходи спеціального призначення 2260 0

Затверджений у сумі двісті одинадцять тисяч

(сума словами і 
Начальник територіального відділу осв

(посада)

(підпис)
05__січня__2022_ р.

КОШТОРИС 

на 2022 рік
Запорізька гімназія № 81 Запорізької міської ради Запорізької області



1 2 3 4 5
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 0 0 0

Оплата теплопостачання 2271 0
Оплата водопостачання та водовідведення 2272 0

Оплата електроенергії 2273 0
Оплата природного газу 2274 0
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг 2275 0
Оплата енергосерввісу 2276 0

Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних 
( регіональних) програм 2280 0 0
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державніх 
(регіональних) програм 2281 0
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не 
віднесені до заходів розвітку 2282 0 0
Обслуговування боргових зобов'язань 2400 0
Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань 2410 0
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань 2420 0
П от очні трансферти 2600 0

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610 0
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620 0
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним 
організаціям 2630 0
Соціальне забезпечення 2700 0 0 0
Виплата пенсій і допомоги 2710 0

Стипендії 2720 0
Інші виплати населенню 2730 0
Інші поточні видатки 2800 0
Капітальні видатки 3000 0 0 0
Придбання основного капіталу 3100 0 0
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 0
Капітальне будівництво(придбання) 3120 0
Капітальне будівництво (придбання )  житла 3121 0
Капітальне будівництво (придбання )  інших об'єктів 3122 0
Капітальний ремонт 3130 0

Капітальний ремонт житлового фонду (  приміщень) 3131 0
Капітальний ремонт інших об'єктів 3132 0
Реконструкція та реставрація 3140 0
Реконструкція житлового фонду ( приміщень) 3141 0
Реконструкція та реставрація інших об'єктів 3142 ** 0
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури 3143 0
Створення державних запасів і резервів 3150 0
Придбання землі та нематеріальних активів 3160 0
Капітальні трансферти 3200 0
Капітальні трансферти підприємствам (установам,організаціям) 3210 0
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220 0
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним 
організаціям 3230 0
Капітальні трансферти населенню 3240 0

Надання внутрішніх кредитів 4110 0
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів 4111 0
Надання кредитів підприємствам,установам, організаціям 4112 0
Надання інших внутрішніх кредитів 4113 0
Надання зовнішніх кредитів 4210 0
Нерозподілені видатки 9000

Керівник

/  начальник планово-фінансового підрозділу

' !?й/ гГо
.__ 04. с
і з І]
' і Ш

і | І /| 1 \ 04.; січня__2022_р.

Раїса КРУК

Ірина ГАРДІДАН

** Сума проставля€тьЬя за кодом відповідно до класифікації кредитування бю дж ету та не враховується у  рядку "НАДХ ОДЖ ЕННЯ - усього". 
*** Заповнюється розпорядниками нижчого рівня, крім головних розпорядників та національних закладів вищ ої освіти, 

яким безпосередньо встановлені призначення у держ авном у бюджеті.



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 28.01.2002 N 57
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 26.11.2012 N 1220)

Затверджений у сумі двісті одинадцять тисяч________
п'ятсот сімдесят сім гривень 00 коп. 211577 грн 00 коп.

(сума словами і цга.. 
Начальник територіального відділу освіти Д ^^ровС ЬІ^р^ 
району департаменту освіти і науки За/іод^^К^ї^іВ^кої-раідй

(підпис)
__05__січня__2022_ р.

vs-T
|Яйа;лйТОВНЕНКО

37611401

ПЛАН АСИГНУВАНЬ (ЗА ВИНЯТКОМ НАДАННЯ КРЕДИТІВ З БЮДЖЕТУ) ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ БЮДЖІ
на _2022 рік '

Запорізька гімназія № 81 Запорізької міської ради Запорізької області________________________________________________

м. п.

(код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи)

_______ м. Запор іж ж я_______________________

Вид бюджету бюджет Запорізької міської територіальної громади_
(найменування міста, району, області)

код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бю дж ету__06 Департамент освіти і науки Запорізької міської ради
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бю дж ету_______

(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назваТипової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів ) 0611200 "Надання освіти за рахунок субвенції з державного 
бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами " __)

(гри)
Найменування КЕКВ Січень Лютий Березень Квітень Травень Червень Липень Серпень Вересень Жовтень Листопад Грудень Разом на рік

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Оплата праці 2110 13221 13221 13221 14053 8070 14747 14747 14744 14747 14747 14747 23159 173424
Нарахування на оплату праці 2120 2909 2909 2909 3092 1775 3244 3244 3244 3244 3244 3244 5095 38153
М едикаменти та перев'язувальні матеріали 2220 0
Продукти харчування 2230 0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 0
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по 
реалізації державних (регіональних) програм 2281

0

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) 
програм, не віднесені до заходів розвитку 2282

0

Соціальне забезпечення 2700 0
Інші видатки 5000* 0
УСЬОГО 16130 16130 16130 17145 9845 17991 17991 17988 12991 17991 17991 28254 211577

Керівник

Керівник бухгалтерської служби /начальник планово-фінансового підрозділу
о  V  3.4,4 ‘ '4 ,  \ \

. о С ^ с іч н я  V

Раїса КРУК

дина ГАРДІДАН

№
О  | Технічний код, який включає в себе всі коди економічної класифікації видатків бюджету, крім тих, що виділені окремо.

** Заповнюється розпорядниками нижчого рівня, крім головних розпорядників та національних закладів вищої освіти, яким безпосередньо встановлені призначення у державному бюджеті.


