
Управл jпн я дер:+,каа;оi' каэчачейськэ ; слуlкби УкраТни

у rи,l-:iBHol,ry PiBHaHcbKoT сбластi
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ЗАТВЕРЛЖЕНО
Наказ MiHicTepcTBa фiнансiв Украiни
28 сiчня 2002 року Nl 57

(у релакrrii наказу MiHicTcpcTBa фiнансiв YltpaiHr.l

04,12 20l5 ]\9 l l 18)

Затвердrкений у cyMi П'ять пriльйонiв п'ятсот двадцять
три т}lсячl сто грt{вень 00 копiйок 5523l00 грн

(cyrta слопалlи i цхфрдNи}

начальник llня

tг

, (пiлпис)

l5 сiчrlя 202|r р.

i-вБ7ь

lщj
\4.1 l.

;6752
кошторис
на 2021 piK

25949900 Рiвненський навчально-реабiлiтацiйний цевтр "Особлива дитина" PiBHeHcbKoi MiebrcoT ради
(код за еДРПОУ та найменутання бtоджетноi установи)

PiBHeHcbKa MicbKa територiальна громада
(наГлпlенl,ваннл м icTa, району, об.пастi)

Вид бюджету МIСLЩВIЙ

код та назва вiдомчоi класифiкачiТ видаткiв та кредитування бюджету 06 Орган з питань освiти i науки

код та назва програплноТ класифiкачir'видаткiв та кредитування дер)кавного бюдrкету

(r<ол та назва лрограмноТ класифiltацiТ видаткiв та кредитування мiсцевих бюдrltетiв (кол та назва ТиlтовоТ програмноТ
rtласифiкаLrii видаткiв та кредитування пliсцевих бюдя<етiв) 061 l025 Надання загальноi серелньоI освiти навча-пьно-

реабiлiтачiйними центраNlи для дiтей з особливими освiтнiми потребами, зу]\lовленими складними порушен1.Iями розвитку)

Усього на pilt

Найменусання код
Загальний фонд

спсцiап ьнttй

cPoH,r

рАзом

l 2 3 4 5

НАДХОД)КВ}IНЯ - усього х 5 523 l00.00 5 523 100,00
надхtlджеttltя коштjв iз зilгfuiьltого tllоrrду бкlджеL,1, х 5 523 100.00 х 5 523 l00.00
Нttдхtlджеttttя коштiв iз спецiмыtttго dlоrrду бюджет1,. 1,ToM_r, числi х

Ilоdхоdэк,ення Bid пlcttlltl :Ja пoc,|lyzll, ttp наdоюпtься бtоd:лrеmнttчч

ус п,l ан о в а,v ч з z i d н о i з,з а к о н о d ctB с tlt в o,1 t
25 0 1 0000 х

(розп исати за пiлгрl,паlrи)
I н LLt i d,,l tc е ;л е л а вл ас l t LL\ н ad хо d,ltc: е н t, б ю d.l ю е пl Htt х ус lп а l ! о в 25020000 х
(розписliти за пiдгрупаьrrr)

iHttti наdхоd,,лtсення, у пlo-1ty ttttслi х

iншi dохаOч (poзtltLccttlttl за t:or)a,цtt t;ласчr|littаtlii| 0охоdtrз бюdлюепtу) х

t|l i н ан сув ctH н я (1э о з п t.tc attt tl з а ко D а.v ч K,l а с ч ф i к аъ1 ii ф iH ан cvB ан н я
б ю d.l t с:е tlll, } а ш Ll по :11 б о 7l z о в ll l сl з о б о с' я з ct н н я)

х

хп.()веl)ненllя KpeduпiB t)o бкэd.лк:епtу (polпttccttlltl за Kodcltttt пpozpauHoi
K-lacurPiKaTsii вчс)uпtкirl пlсt кlэес)utllr-всtння бюdlюеtltу-, клсtсш|iкаtlii х

ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТIВ - усього х 5 52з ] 00,00 5 52з ]аO,а0

Потсl,ttti вlIдатl(}l 2000 5 52з l00,00 5 52з ]()0,0()

Оrlлата праui i нitрахr,ванltя на заробiтнl Ll,гtаг\, 2 100 з 692 вOа,Oа з 692 800,0а
Оплата пралl 2l l() з 026 в00,00 з 026 800,0а

Зароё, i пtl t ct tlл чпlсt 2] ] 1 з а26 800,00 з 026 800 0а

l'poutaBe забез пе че t t t tя в itic ьtссlвос_,t1,,эюбовtliв 2] ] 2

Cyr)d i вс ь ка Btt t t azo ро0 а 2] 13

J Iарахування на ilп-патч прачi 2|20 666 а00,00 666 00(),()()

2200 ] Ез0 з00,00 ] 8з() з()(),()()В tlttоllttстаtlня,гtlварtв i пос-,lуг

1 ]1 ()а0,00Прсдrtс"гIl, ыатс11iапи. обltадtrання та iHBcHTap 2210 1 ] 4 000,00
Moд;tLtabtct tTtt та пс1-1св'язуваlьнi,t,tа,l,срiа;tlt 2220 ] 7 000,00 ]7 0()0,0()

ПРtlдукr,и харrl\,tsання 22з0 760 50а,00 7б0 5а0,00

286 000,а0 28б 0а0,0аО п-,t аl,а пLlс.п1 г ( кр i пt tto пtr, наt_п ь н t lх) 2240
BttдaTKlt на вiд1-1яджсння 2250

2260В l tдaTltll та заходI.1 сп еui а,пьнilгсl прl 1знаrlсt{Iul



4 52 31

65 ] 2а0,0022,70 65l 200,00О t l.пата tto пt\, н rulьних пос.пуг та снсргс,l HtlciTB

49в 1 00,а0198 ] 00,0022,7Iопл ата теп,,l о пtiстаrIанлlя
3] 70а,002272 3 ] 7а0,00оll,п а пt а во d о п.о с п,tа ча tl t t st пl а в о d о в i 0 tз е 0 е t t t t я

l 10 ба0,0аZz / J ] ]0 600,а0()lъlсlп,tq ell epz Il
)1а,.|

Опааtпа
l0 ва0,00]0 800,00227 5Ol1,1 aпtcl irtul.tbx ен ерzо t t ociiB пt.а i н tuttx коrл,на,,l ьн LL\ rloclry2

оп.lапtа

] 600,0а] 600,0()22801 державнихl, оц)спI заподи по ре&1

228 loчpeui lа,tоОu l)озвLlltllv по реалiзацi|
(реtiоааоыпа)

] б00,()()] 60а,00228211рое paf1, н е Biollece tl iпо 0epxaBltttx

2400lL

24 t0зобов'язань
2420зtlвнiш Hix боргtlвttх зобов'язаньi l.-,_ l \

2600Пtlтtl.tнi
26l0органiзsцiям)Субоиii та пtlтсlчнi цlаtзсфертr.r I l iiпl]иciltc,t,Baýt

2620nllaýl дс1];,}(ав l l ol,() 1 l llU tlx lBПоточнi l

26з0
Tt] r\lt j+(нllродIt}tNt (1рганiзацй[!I уряда\I i нсlзс,rtнl txПотtl,iнt

2 700сошiа,пьtlс забс:зпечсння

2,71оВttп,tата llcHcili i лоllоl\,огl1

2,720Стrrпсндii
2тз0

] н шi вrtп.латtt l lасс.цен Hto

2800l tLшi lttlTt;,LL;i Bl.tд2lTtil1

з 000l(апiтапьнi BLlдaTl(ll

3 l00Прtллбан r tя основного капiта-пу

з] t0Прлtдбан rrя обладн аtltlя i п1-1едпr cTiB дов гостроl(о вого кtlрltсц,вttння

3 l20l(ап i,гll_ть нс,
,дiBHttltTBil (trрllдбаlttзя)

з l2l) rкllтлаКапiтальнс бy.liBHltttTBo
з|22) iншrлi об'сt(тiв]ia]l]TlL[brlc o\.llBl{llцтво
з 1301{апiтальнrlii pellotп
з lз l)к.!1тJIовог() t]lонл1, ( прr tлr iщсtъ)l(atli,гa.,lbtLtlii

3]з2Капiталы tIlii pcrlol LT iншtlх об'с:ктiв

3 l40ltцiя та IяPcttil н

з l4l
)+( l.t,I!l о во го ltцeltb

з l42|rcKr,tltcTnyKttiя та |]ссIааl)iuliя i гr ш их сtб'с ttl,i в

з |4зРсстltв1-1ашi я L,Jа t'ято tt l(\,,r] bT_\,p I l. i с,гilр i l r a архiтсlt,гl,рl l

з l50зспасi в ilя

зl60I l 1ll t,rtiar tпл зс\l -l t та нс}l атер lallbнl.{x tIltтl IB l в

з 200l(ал i гал bHi 1}енсфсртl!
32I0I(апiтмыri т.lllсфсртп пiдпl]ltеuсl,ва[r (чс,гано Birlt, органiзацiяit )

з220lншихl(апiтш]ьнi l

32з0
L(апi,rlr,цьнilпаllýфL.ртll !,пяда\l iHOзcl\lt{Il\ lcpжatl та ltliжlIар(]днlll\l (lрганi]хl(iЯIt

з 240liaпiTiurbHi TnaHct|tcnr tt lIal]c.пctltlкl
4r 10Надlrн ня BIlyTpi шнiх кредитiв
4lllНttдtl t t t l я кi)сJи,гi в (lрг:tl la!\l дср;tiаul t(lго ),л равл i l t] rя iгlшl.rх piBtriB
41 12Htrдatlt t я кредитiв п i дп рисlчlст BaNt. },cтill l(}Ba\l. оргаIIiзацiямl
4113Ilадаr lt tя i tt ш lrx BltlTpimlti.\ крсдIlтiв
42|0Нада ння зOвнiшнiх кредитiв
9000Нерозло;ti.,lеr r i видiIткIl

I(cp i вrr r,rrt Ольга ПЕТУХ

Тетяна ГУРоВсЬкА
liсрiцl1116 бl,хга.lте1-1ськс)i с,,l),жби / lla,llцbIlt,It( ллаllоl]о-q)iIlаllсового

Il iд|l(rJлi.l} L. 4

l5 сiч Lrя 202 1 р.

i\1,1 I ,|"'

I l]lia I:



г
оl служби Украiни
сбластi

]/\ ГlJt]i'l()iil]l lO
l ]аказ NllH]c LepclBa (])] llallciB Укра] ни

2!i сiчllя 2002 року,\!,\7
1 1, рсда кшil lаliазч |vliHicTepcTBa (ri на r rciп \'Kpar r r п

Bi;t26лrlcrorrara 20l2 року Л! l220)

Зir-гвср,rlжсllий у c,v1,1i [['ять ьli,lьйоlliв п'ятсот двадrlя,гь три тися.ti

сто гриllеl{ь 00 копiЙок 5523100 грн
(сума шоыи l lrrфрмш)

Ilачаllыlик ll|llя освlти

20n1g.01.

(поиа)
KEKBi ккк

Nn 1Ч Василь ХВiдповiдальна оссба.

1_5 сiчlrя 202l р.

'5я75
ПЛАН АСИГНУВАНЬ (ЗА ВИНЯТКОМ НАДАННЯ КРЕДИТlВ 3 БЮДЖЕТУ) ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ БЮДЖЕТУ ,, ,, .,,rr ]

нА 202l PIK
2 59199О0 РiвлецсLкu й павца lьп реаПi liпduiiu ч L uрп пл "Оr hочвп оч пu но " Рiвв?н.плоi , irb(o| Dаоц

Рiбнепська li.bKa ruрвпорiмьна zPoMana
(наilменування N]lсrц райопу. ооластI)

Вид бюджету МIСЦЕВИЙ
l(одта Ila,JBa вi,цоrlчоТ Krracи(liKarlli вltдаlкiв la крелll,г},вit]lItя бкlлжстl, 06 Opl,alr з лllта}lь освil,и i ttaуKlt
код та ]la:]Bii програлrtlо'i lc_пacl.tt|liKalli'i ви/lаткiв та кредл]тваIlня державного бlоджсту

яавчальнФрсабiлiпlliйlимl llcнTpall' дл! дi!ей lфоблllвиIп освiтнiяп пmрсбами, зумовле ичи скпц имп порушеннями розвип.у)

\.1 ]]

lJай м cllyBaH ll я Kl-]KB Сiчспь Jlютий Березе н ь KBjTerrb CelltleHb

l0

ВсрсссньТравенъ tlepBeHb Липень Жовreнь

l2

Л исто пад

lз

Грулень
U tJ п,/

Разом на piK

98
,7654з2l ll 14 l5

Оплата праr1l

Нарахування на оl;лагу ltрацi

Меди каменти та псрсв'язувitп blli лtатсрiап и

Продук,ги харчування

Опltа,l а ко му нап ьн их л ослуг та енергtlгt tlci iB

!ослiдLtення i розробки, oKpeMi захоли розвитку по реа_ltiзацii
лср)(а BIl их (регi она_пьн их) протаN4

OKpeMi захоли пtl рсlrлiзаllii дср;ltавtttrх (регiонаrlьних) llpolpaM,
llc вiдltсссlti до заходiв розвиrку
соцiаrьне забезпечення

lншi видатки

yCbo0-()

KepiBltиK

Kr-piBHttK бt xt a,rrtepcbKtlT c,ll\lr,Kбtl / ttача.llьll ttK л_па Ilово-фiнансового пiдрозлiтrу

м.гl.**
l { .iuuо .)n2 l п

' Те_tloчlшii rt)д, яt|!it Eвthls| м сёfя Bi rодtr ехонолriчнr,l класrrфlкацir впдаткiв бюлжеrу,, KpiM тлх, шlо ви,lilrенi окрепrtr

2tl0 228800.00 228 800.00 228800,00 228800.00 зOзз00.00 2 82500,00 2.1.+500.00 ] j8400,00 228800.00 22 8800.00 228 800.00 456_500.00 3026800,00
2120 _50зOо.00 _50з00.00 _50з00,00 _50з00.00 66800.00 62200,00 5з 900.00 з0500.00 _50з00.00 _50з00,00 50з00.00 l00500л00 666000.00
222о l 500.00 l 500.00 l400,00 l 400,00 l400,00 l 400,00 l 400.00 l400.00 l400.00 1.100,00 I 400,00 i400,00 1 7000,00
22з0 79000,00 79000,00 77000,00 77000,00 77000,00 60000,00 77000,00 77000,00 78_500,00 79000,00 760500,00
2210 99800,о0 99700,00 97600.00 56 1 00.00 | 2500,00 l ]400,00 7 l 00,00 5400,00 l l 500,00 55000.00 97з00.00 97800,00 65l200,00

228]l
0,00

2282
]40.00 1.10.00 |40,00 l 40.00 l з0.00 l з0.00 l з0.00 1з0.00 ]з0.00 ] з0,00 ] j0.00 |30,00 1600,00

2100 0,00
5000* ззз00.00 зз,100.00 зз400,00 зз400.00 з3400.00 ззз00.00 ззз00 00 ззз00.00 ззз00.00 ззз00.00 ззз00,00 ззз00.00 400000.00

492840,00 492840,00 48tj610,00 4.{7l40,00 4945J4,00. 450930,00 3403з0,00 209 l30.00 402130.00 ,145930.00 489730,00 768630,00 5523 l 00,00

О_пьга ПЕТУХ

Те,гяrlа ГУРоВС]ЬКА

\.,'

v

\7



Упвввлi ння держав Ficl' каэлачей ськоl слркби УкраIни

у ll,PrBHoMy PiBHeHobKoT областi
зАрЁФстlзовАн0 ,д вsято нА о к

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ MiHicTepcTBa фiнансiв YKpairп,r

28 сiчtlя2002 року Nэ 57
(у релакчii наказу Мiнiсгерства фiнансiв Украi'ш.t
04.12,2015 Nч 1l18)

Затверджений у cyMi Чотирнадцять мiльйонiв чотириста
тисяч1 00 копiйок

начальникt 9. 0 1. 202l

Реестрацiйний N! зобов'я:jнliя

l5 сiцня 2021 r]

кошторис
на 2021 piK

Б? ла
* уtрдн*

25949900 Рiвненський навчально-реабiлiтлцiйншй цеtrтр llОсоблива дитtlна" PiBHeHcbKo[ MicbKoi ради
(код за е,ЩПОУ та найменlъання бюдrкетноi установи)

PiBHeHcbKa MicbKa територiальна громада
(найпленування MicTa, районч, областi)

Вид бюджету MICIIEBIДZ

код та назва вiдомчоi класифiкацii видаткiв та кредитуванюI бюджету 06 Органз питань освiти i науки

о XOMI

код та назва програмно1 класифiкацii видаткiв та кредитування державного бюджету

(код та ЕаЗва програмноТ класифiкацiТ видаткiв та кредитування мiсцевих бюджетiв (код та назва Типовоi програмноТ
класифiкацii видаткiв та кредитування мiсцевих бюджетiв) 061 10З5 Надання загальноТ середньоТ освiти навчально-
реабiлiтацiЙними центрами для дiтей з особливими освiтнiми потребами, зумовленими скJIадними порушеннями розвитку)

Найленування Код

на

рАзом
Загальrrий фонд

спецiальний

фо,д
1 2 J 4 5

НАДХОДЖЕНIUI - чсього х 14 434 400,00 14 434 400.00
х l4 4з4 400.0( х 14 434 400,00

Надходження копrтiв iз спецiального фонду бюджету, у тому числi:

Наdхоdэлсення Bid плаmu за послуzu, u,1o наdаюmься бюdэюеmнuмu
ycmaчoBaJ\,ru зеidно iз законоdавсmвом

250 1 0000 х

fiюзписати за пiдгрупами)
l власнllх наdхоdэlсень 25020000 х

(розписати за пiдгрупами
iHuLi наdхоdэtсення, у mому чuслi: х
iruti dохоdu (розmrcаппt эа коdыч юласuфiкацii doxodiB бюdэюеmу) х
фiнансування (розпuсаmu з а коdал,tu класuфiкацiФiн ан суванн я
бюdэюеmу за muпол4 борzовоео зобов'жання) х

повернення креdumiв dо бюdэюеmу (розпuсаmu за KodaMu процамноi
класuфiкацit вшdаmкiв mа креdumування бюdэюеmу, класuфiкацit

х
х

тки тА х I4 434 100,00 14 4з4 400,00
Поточнi видатки 2000 ] 1 4з4 400,00 ]4 134 400,00
Оrшата працi i нарахуванrrя на заробiтну тшаry 2l00 11 434 400,00 ]4 434 400,00
Отшата прачi 2l 10 ] 1 вз] 500,00 ]l вз] 500,00
Заробimна плоrпа 2]1l ]1 831 500,00 ] 1 83] 500.00
Гроtцове з!фзцrcчеп ня вiйс ьково слуэюбовцiв 21]2

Суddiвська BuHazopoda 2]lз
Нарахування на оплату працi 2120 2 602 900,00 2 602 900,00
Використаrшя ToBapiB i послуг 2200
Предмети, матерiаллt, обладнання та irBeHTap 2210
lV{eлпtalteHTt та перев'язувальнi матерiапи 2220
Продукти харчуванrrя 22з0
Оrшата послуг (KpiM комунальнюк) 2240
Видап<и на вiдрядженIlJI 2250
Видатки та заходи спецiмьного призваченнJI 2260
Оплата комунальних послуг та еЕерговосiiЪ 22,70
оплата теплопостачашuI 2271
опл апа воdопо сmачанн я пла во dо вiё ве d ен ня 2272
О п-q а mа ел е кпlроен е pz ii 227 3

il

НадходженЕя коштiв iз загального фонду бюджету



1 2 3 4 5
))7 l

mа iHutlЙiHtпtlx 2275
2276

зzжоди по peauli]uuii державнIж :) 2280

i розробкu, oKpeMi захоdч розвumtу по реаliзацii' dерсюавнtlх 22в ]

sйоёu по реалiзацii depclcaBHllx про?рам, не BidHeceHi Do 2282

зобов|язаIъ 2400
Обслуговlъання BH}Tpitmrix бtrргqqлIх,юбов'язань 2410
Обслуrов!,вання зовнiшнiх борговн.ч зобов'язатrь 2420
Поточнi трансферти 2600
Субспдii та поточнi трансфертлt пiдпрrrсмglвам (установам. оргшriзшliям ) 26l0
поточяi трансфq]пt оргшtапl держаrвного }правjliпrп iттtштх piBHiB 2620
Поточнi iнозе:лttlих та 26з0

забезпечення 2700
виплата ленсiй i .lФпопIогtl 27l0
Стшrендii 2,720

виILIIати васеленшо 27з0
2800

Капiтальпi вIцатклt 3 000
основного 3 100
обладнаIшя i 3110

капiтмьне
3 120

капiтальне житла з|2l
Капiтальне будiвнltl lTBo ( прлдбrurrrя ) irпштlt об'сктiв з1,22

3 l30
з 131

iнших об'ектiвкапiтальний зlз2
та 3 140
]iitl l ]1liti1I i] з 14l

iнших об'ектiвта з142
та 3 14з

3 150

земл1 та активlв з 1б0
капiтапьнi 3200

з2 10
lI{Iпих з220

та
з2з0

населенню з240
4110

ших 4lll
41,12

4l 13

4210

керiвник бlr<гмтерськот служби / начальник плilново-фiнансового
пiдроздiлу

Керiвник ольга ПЕТУХ

Тетяна ГУРоВСЬКА

15 сiчня 202l р.

м.п.***

'i СУша прставrшmся * кодоlt вiдпойдшо до масифiкацii кредиryванш бюджеry ra не вI)аховусться у рядку "нАl]хоflжЕння - усього,,,

бюшпi.

Ilrmi поточнi вшдат,кll

Калirальtтий ремонг
Капiтшьниii pertolп жIrтлового фоtцу ( прлlм iщеrь )

Реgгаврацiя ltам'я-rок культllrи, icTopii

Створенпя дерltавнцх запасiв i резервiв

мlжнародним оDгашзацlям

Надання вцутрi шнiх кредитi в

адання зовнiш}liх KDeл]lTiB

цтнА"
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ЗАТВЕРДЖЕНО
IIaKB ]\4iHiй ерс гва фi Haнciв Украiни
28 сiчня 2002 року N! 57
(у редакцii наказу N4iHicTepcTBa фiнансiв Украiни
вiд 26 листопада 20t2 року Nч J220)
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м.п.
ПЛАН АСИГIIУВАНЬ (ЗЛ ВИНЯТКОМ НЛДЛННЯ КРЕДИТIВ З БЮДЖЕТУ) ЗАГАJIЬНОГО ФОНДУ БЮДКЕТУ

нА 2021 PIK

Ви.rt

та назва з пl,rгань осв
та назва

(код та назва програмноi та кредитувitнЕя м (код та назва Типовоi програмноi видаткlв та кредитування мlсцевих зzг:IJъно1 середньо1 освrти

лпя з особ.шlвими освiтнiми
(грн)

Разом на piK

t" }дiц I

Най пtен5,вання

Оплата працi
наDахування на оплатy пDацi

Медикаменти та перев'язувальнi матерiали

Продукти харчування

оплата комунальних посJц/г та енергоносiiв

.Щослiдження i розробки, oKpeMi заходи розвитку по реалiзацii
державнпх (регiональних) пDогDам

OKpeMi заходи по реалiзацii державних (регiональних) програм,
не вtднесенi до заходiв розвитку
соцiмьне забезпечення

Iншi видатки

усього
Керiвник

Керiвник бухга;rrерськоi сл_чжб!l / начальник планово-фiнансового пiдроздirry

м.п.*+
l5 сiчня 202l р.

' Тсхяlчшl!П ход. яцttil амюфс r фaЕ Bci хол| економiчкоi шасифiкацiI видаткiв бюджmу, KpiM тих, що видЬенi окремо

квкв Сiчень Лютий Березень Квiтеш Тршснь Червеш Липень Серпеuь Вересеru Жовreш Листопад Грулен ь

98
,7

65421 10 12 l4 15

21 10 925900.00 925900.00 925900.00 925900.00 14l 0300.00 228.5200.00 з64000.00 288000_00 925900.00 925900.00 925900.00 1 002700.00 11831500,00

2|20 20з700.00 20з700.00 20з700_00 20з700.00 з l0з00.00 502700.00 80 1 00_00 бзз00.00 20з700.00 203700.00 203700.00 220600,00 2602900,00

2220 0,00

22з0 0,00

22,70 0.00

2281 0,00

2282
0,00

2,700 0.00

5000* 0.00

1129600.00 1129600.00 1129600.00 2787900.00 444100.00 351300.00 1129600.00 1129600.00 1129600.00 1223300,00 14434400,00

о;ъгаПЕТУХ

ТетянаГУРоВСЬКА

11 |з


