
Затверджений у cyMi Один мiльйон чотириста сорок
rцiсть тисяч триста двадцять щlсть 00 копiйок
l446з26

(сума

сiльський

кошторис
на 2022 piK

21754358 Промiньська гiмназiя Боратинськоi сiльськоi ради
(кол за СЩРПОУ та найменування бюдяtетноi ycTaHoBtr)

с.Промiнь Лучький р-н,Волинський обл.
(найменування MicTa, району, областi)

В ид бюджету MICI_EBIЙ БоратинськоТ сiльськоi територi альноТ громади

я 2022
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код та нiIзва вiдомчоТ класифiкацiТ видаткiв та кредитування бюджету 01 Боратинська сiльська рада

код та назва програмноТ класифiкацliТ видаткiв та кредитування державного бюджету

Усього на piK

Най,лlенування Код
Зага,тьний фонд

Спецiаrrьнrй

фо"д

рАзом

1 2 J 4 5

1 446 326,00НАДХОДЖЕННЯ - усього х l з15 286,00 l31 040,00
Надходження коштiв iз загального фонду бюджету х l з15 286.00 х 1 315 286"00
Надходження коштiв iз спецiального фонду бюлжеry, у тому числi х lзl 040,00 l з l 040,00

Наdхоdэкення Bid ппаmu за послу?u, tцо наdаюmься бюdэюеmншмu

ус mан о Ba\l u з z idH о iз з ако н о d авс rпволуt
25010000 х l31 040,00 lзl 040,00

(розписати за пiлгрупами)
Плата за послуги, що надаIоться бюджетними установами згiдно з iх
основною дiяльнiстю

250l0100 lзl 040,00 1 з l 040,00

l ншi dlсе рела власнllх н аdхоd,:tке н ь бюdэкеmнuх усlпанов 25020000 х
(розписати за пiлгрупам и)

iHtui наdхоd.tlсення, у mому чuслi. х

i н tц i d о х о d u (р о з пuс а mu з а к о d ам u wt асuф i к ац i i' d охо d i в б ю dэtс е tп.ч) х

фiнансування (розпuсаmч за коdамч класuфiкацit фiнансування
бюdltсепlу за muпом борzовоzо зобов'юання)

х

хповернення креduпliв do бюdэюеmу (розпuсаmч за коdамч проzрамноi
кпасuфli кацil' вudаmк iB tпа креduпlування бюdэкеmу, класuфiкацii' х

ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТIВ - усього х 1 315 286,00 131 040,00 l 11б 326,00

Поточнi в}цатки 2000 1 3]5 28б,00 13l 040,00 1 446 326,00

925 61 4,00 925 бl4,00Оплата працi i нарахраrтrrя на заробiтну плаry 2100
Оплата працi 2110 758 700,00 758 700,00

Заробimна ппаtпа 2111 758 700,00 758 700,00

Гро luo в е з аб е з пе че н н я в iйс ь ко в о с луэtсбо вц i в 21 I2

CyddiBcbKa BuHazopoda 2113

]66 9l 4,00Нарахуванtя на огшату прачi 2120 1бб 914,00
Використанrя ToBapiB i послуг 2200 1 31 040,00 131 040,00
Прелмети, матерiали, обладнанrrя та iHBeHTap 2210 25 820,00 25 820,00

3 000,00Медикамеrли та перев'язувыrьнi матерiали 2220 3 000,00
Пролукти харчуваIil]я 22з0 53 652,00 1 31 040,00 184 692,00

88 500,00ОItла,га послчг (KpiM комунапьншх) 2240 88 500,00
Влцатки на вiдрядження 2250 l б 000,00 16 000,00
Видатки та змоди спецiального призначешuI 2260

(код та назва програмноТ класифiкацiТ видаткiв та кредитування мiсцевих бюджетiв (кол та н.вва Типовоi програмноi
класифiкачiТ видаткiв та кредитування мiсцевих бюджетiв) 0l 1 l02l Надання загаJlьноТ середньоТ освiти закладами
заг.lльноТ середньоi освiти)



l 2 J 4 5

2270Оплата комунальних посл}т та енергоносiiЪ

оплата тептопостачанIuI 227l
о пп аmа воdопо с mачання tпа BodoB idв е d е ння 2272
О п,л аmа е л е кmр о е н е р е ii' 2273 б4 000,00 б4 000,00

1 36 900,00Оruаmа прuроdно?о ?азу 2274 13б 900,00
Оmаmа iHlutш eHepeoHocii|B mа iншла комунсulьнuх послу2 227 5 1 800,00 1 800,00
()пп апtа ен ep?ocepBicy 227б
Дослiдження i розробки, oKpeMi заходи по реалiзацii державних (регiона,rьнrтх)

програм
2280

Щос,пid:ження i розробкu, oKpeMi змоdч розвumку по реалiзацii'dерэtсавнла
(р е z i о н ап ь н l,bt ) пр о 2р a\t

228 ]

2282OKpeMi захоdu по реалiзацi| dерэ!савнut (реziонапьнtм) проzрам, не BidHeceHi ёо
захоdiв розвuпlltу

Обслуговування боргових зобов'язань 2400

Обслуговування внутрiIшлiх боргових зобов'язань 241,0

Обслуговуванlrя зовнiшнiх борговю< зобов'язатъ 2420

Поточнi трансферти 2600
СубсидiТ та поточнi трансферти пiдприсмстваrrл (установам, органiзацйм) 26l0
Поточнi трансферти органilм державного управлiння iншlтх piBHiB 2620

поточнi трансферти урядам iноземнID( держав та мiжнародним органiзацiям
26з0

соцiальне забезпечеш{r{ 2700
виплата пенсiй i допомоги 27 10

стипендiт 2720

Irтшi виплати населенню 2730
Iншi поточнi видатки 2800
капiтмьнi видатки 3 000
Прилбання основного капiталу 3 l00
прилбання обладнання i предметiв довгострокового кориотування зll0
Капiтальне булiвниrпво (прилбалтru) 3 120

Капiтальне будiвництво (прилбанrrя) житла 3 l21
Капiтальне будiвниuтво (прилбання) irтшrтх об'сктiв з\22
Капiта,rьний ремоттг з 130

Капiтальний peMoIlT жlтглового фонду (пршлiщеrъ) зlзl
Калiтальнлй ремонт iншrл< об'ектiв зlз2
Реконструкцiя та реставрацiя 3 l40
Реконстр}кцiя житлового фонду (примiщень) зl4l
Реконстржцiя та реставрацй iнших об'сктiв з142
Реставрацiя пам'яток культури, icTopii та архiтектWи 3 143

з l50створенrrя державних запасiв i резервiв
Прилбання землi та нематерiальIrrD( aKTrBiB 3 l60
Капiтальнi трансферти 3200
Капiтальнi трансферти пiдприсмствам (усгаrrоваI,r, органiзацiям) 32 l0
Капiтыrьнi трансферти орган:lм державного управлiння iнших piBHiB з220

капiтальнi трансфеDти чDядам iноземних деDжав та мiжнародrrим оDганiзtшiям
3230

Капiтальнi тралсферти населенню 3240
Надання внутрiшнiх кредитiв 4l 10

Надання кредитiв органа[4 державного управлiння iнших piBHiB 411l
Надання кредитiв пiдприсмствам, установам, органiзацiям 4l12
Нацання iнших внутрiшкiх кредитiв 41 1з

42l0Надання зовнiшнiх кредитiв
9000видатки
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Iрина РЕ!КОУС

Ганна ВЕГЕРА
(пiдпис)

до шасифiкацii кредитуванпя бюлжеry та не враховусться у рядьт "НАДХОДЖЕННЯ - усього",

рiвня. крrv головнич ро]лоряшикiв l а tlацiоншьних зашадjв вишоi ocBi ги. якиv бе tпосерелньо вс t ановленi при3начеННЯ } дсржавнОм}яижчого
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Затверджений у cyMi Олин
шlсть

голова

п ятнадцять тисяч двlстl
1з 15286
i цифрами)

м.п.
плАIt лсигнувАнь (зА винятком нАдАння крЕдитIв з БюджЕту) зАгАльного Фонду

нА 2022 PIK
2 1 754358 zL]|rназlя cuabcbkol

об]L

сlльськоl
код та назва та 01 сlльська

код та назва програмноi класифiкацii видаткiв та кредитувФня державного бюджету

*ФрФ8

{
т5

*

(код та назва програмноТ класифiкацii видаткiв та IФедитуванIя Мiсцевю< бюджетiв (код Та назва Типовоi програмноТ клаСифiкацii видаткiв та креДитування мiсцевих бюджетiв) 0 1 1 l 02 l Надання загальноi середньоi освiти закладами
загальноr

кЕкв Сiчень Лютий БерезеЕь KBiTeHbНайменування Травень Червень Липень Серпень Вересеш Жовтеш лисrcпад Грулевь Разом на piK

z з 4 5 6 1 8 9 10 ll |2 1з |4
2l l0 62000,00 62000,00 62000,00працi 62000,00 55000,00 l27700,00 20000,00 54000,00 70000,00 57000,00 62000,00 65000,00 758700,00
2|20 1з640,00 1 3640,00 1 3640,00 l 3640,00на оплаry працi l 2 l 00,00 28094,00 4400,00 1 1 880,00 1 5400,00 12540,00 1 3640,00 l4300,00 1б6914,00
2220 2000,00 0,00 0,00та маr ерiаtи 0,00 0,00 0,00 0,00 l 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3000,00
22з0 6500,00 6500,00 б500,00 6500,00 6500,00 0,00 0,00 0,00 5500,00 5500.00 5500,00 4652,00 5зб52,00
22,70 52150,00 371 50,00 27 150,00 l4150,00 6150,00 3150,00 3 l 50,00 з i 50,00 6150,00 l 0 l 50,00 1 з l 50,00 27050,00 202700,00

228l
0,00 0,00 0,00 0,00

дослiдження i розробки, okpeMi зжоди розвитrry по решiзацiт
лержавних (регiоншьних) програм 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2282
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27о0 0,00 0,00забезпечення 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5000* 30000,00 20000,00 26000,00Iншi видатки 1 1000,00 l з 820,00 1 l000,00 10000,00 8500,00 0,00 0,00 1зOз20,00

1б6290,00 139290,00 lз5290,00 107290,00. 9з57(L00 158944,00 27550,00 8l030,00 107050,00 93б90,00 94290,00 1 l 1002,00 1315286,00
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Головний

м.п.**

* Технiчний код.
** Заповншться

Iрина РЕ.ЩКОУС

Ганна ВЕГЕРА

бю/жеry, KpiM тих, що видiленi окремо-

таяацiОНЩьних замцiв вищоТевiти, яким безпосередньо встановленi призвачення у державному бющетi.

С{рпоЧ

]

Продуmи харчування

Оплата комуншьних послуг та енергоносiiв

OKpeMi заходи по решiзацii державних фегiонмьних) програц, 1е

вiднесенi до захо,лiв розвитку

_*.



ЗВЕДЕННЯ ПОКАЗНИКIВ СПЕЦIАЛЬНОГО ФОНДУ КОШТОРИСУ НА 2022 PIK
2 l 75 4 3 5 8 Промiньська ziлtнвiя Борапru HcbKo:i сiльсько;i pаdu

{код jа сДРпоУ m наймещаш бюиФоi]mнови. оргай ййi,

с. Пролliнь Лу цькuй р-н, В олцц9рцц! оtф.
(яайrrецваяня Mim, райощ,. об]аmi)

Вид бюджету МIСЦЕВИЙ Боратинськоi сiльськоТ територiальноi громади
код та назва вiдомчоТ шасифiкачi1 вилажiв та кредицъанш бюджеry 0 l Боратинська сiльська рала
код та нiIзва програмноi класифiкачiТ вилаткiв та кредитуванш державного бюджеry

наймеrтчвання Код
Разом,

спецlalльни
й фо}ц

Надходження вiд гrпати за посJIуги, що надаються
бюджетними установами згiдно iз законодавством

Iншi джерела власних надходжень бюджетних

установ**

Iншi надходженrя ***

назва iншrп надходжень за в}цами

разом
у тому числi за пЦгрyпами

рr}зом
у тому числi за пiдгрупами

25010100 250 10200 25010300 250 10400 25020 100 25020200 25020300
l 2 3 4 5 6

,7
8 9 10 11 l2 lз |4 15

IlАДХОДЖЕННЯ - усього х 1 з 1 040,00 lзI 010,00 1 з I 040,00
Надходженrя коштiв до спецiального фоrцу бюдясету х 131 040,00 13] 040,00 ] 3 1 040,00

Фiнансуванrrя* * * * х J jr х х J х х
ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТIВ - ЧСЬОГО х 13l 010,00 13l 010.00 l 31 0,10,00

Поточнi видатм 2000 1 3 1 010,00 ] 3 1 010,00 1 з l 010,00
Оплата працi i нарахlъання на заробiтну плату 2 l00
Оплата працi 2l l0
3аробiша плата 2111

Грошове забезпечення вiйськовослужбовцiв 211z
Суддiвська винагорода 211з
Нарацванш на оплату працi 2l20
Використання ToBapiB i послуг 2200 ]31 040,00 l з 1 010,00 l31 010,00
Прелмеm, матерiаш, обладнання та iHBeHTap 2210
Медикаменти та перев'язувальнi матерiали 2220

Прод}mи харч}ъанш 22з0 l з l 010,00 1 з 1 ()10.00 l31 040,00
Оплата послlт (KpiM комунальних) 2240
Видатru на вiдрядженш 2250

вщатм та зжош слецiuьного mвначсmя 2260

Оплата комlъальних послуг та енергоносiiв 2270

ошата теплопостачання 2271

оплата водопостачання та водовiдведенш zz7z
Оплата елекгроенергii 227з
Оплата природного газу

Оплата iнших енергоносiiв та iнших ком)нальних посл)г 2z75
Отrлата енергосервiсу 2276

.Щослiдження i розробки, oKpeMi заходи по решiзаuii лержавних
(регiональних) програм

2280

Дослiджеmя i розробкщ oKpeMi захоли розвшку по реuiзачil державш
(регiоншьш) rтроmам

2281

OKpeMi захоли по решiзаui'i лержавних (регiоншьних) програм, не

вiднесенi до заходiв розвитку

2282

Обслцовранш боргових зобов'язань 2400

Обслуговуванш внутрiшнiх боргових зобов'язань 2410
Обсщтовlъанш зовнiшнiх боргових зобов'язань 2420

Поточнi тршсферти 2600

Субсилii та поточнi тршсферти пiдприемствш (установш, оргшiзачйм) 2610

Поточнi трансферти органам державного 1правлiння iнших piBHiB

2620



Поточнi трансферти урядам iноземних держав та мiжнародним
органlзацrям

26з0

сопiшьне забезпечення 2700
виплата пенсiй i допомоги 27 10

стилендii 2720
Iншi виплати населенню 27з0
Iншi поточнi видатки 2800
Кшiтшнi вллдатки з000
придбання основного капiтшу 3 l00

Придбацня облалнанш i предметiв довгострокового корисцъшня
зll0

Капiтqц!не булiвництво (придбання) 3120
Капiтальне булiвницво (придбанш) житла з 121

Кшiше булiвництво (прилбанш) iнших об'сюiв зl22
Капiтальний ремонт зlз0
Капiтальний ремонт мтлового фонду (примiщень) зlз1
Капiта:rьний рмонт iнших об'сктiв зlз2
Реконструкчiя та реставрачiя з 140
Реконструкчiя мтлового фонду (примiщень) з 141

Реконструкчiя та реставрацiя iнших об'спiв з142
Реставрацiя пам'яток кульryри, icTopii та архiтекryри зl4з
Створення державних запасiв i резервiв зl50
Прluбш зешi та нематерiшш KTBiB з l60
Кшiтшнi трансферти з200

Капiтальнi трансферти пiдприсмствам (ycTalroBaM, органiзацiям)
3210

Капiтшьнi трансферти органам державного управлiння iнших
plBHlB

з220

Капiтшыri трансферти урядам iноземltих держав та мiжнародним
органlзацlям

3230

Капiтальнi цlансферти населенню з240
Надання внутрiшнiх кредитiв 41 10

Налання кре.питiв органам державного 1травлiння iнших piBHiB 4lll
Надання крелитiв пiдприсмствам, установам, органiзацiям 4||2
Надання iнших внутрiшнiх кредитiв 4l lз
Цадання зовнiшнiх кредитiв 4210
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Iрина PEflKOYC

Ганна ВЕГЕРА
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