
зАтвЕрд}кЕно
I  1аказ  МIнiстерсі ва  t|эінансiв  Укііа'Iни

28.()1,2002   №57

(у  ре,'іакцi.і. н.ак-а 3}'  Мшiегерства  t|tінансів  Уі\-ра'іш
о4.12.2() I 5  №   1  l  18)

3атверджений.\Jсумi       13 05148_З_шЕ=ш-шнY""m##Ёдй#fЁffйЁij};-йiЁй-г-г--;48

х техіIологili

кошторис
на 20]9 рiк

З3691902    Полтавський  коjіедж ха|эчових техIіоjіогiii   На[іiоIIалыіого vіtЁ
(ко;UаСдРГЮУта"іі\іеU}'ванняtiіо,т,і`сшіо.і.}'сіаtiоЪ;Ё;==-iЁ##

м. Поjттава
(наі`'1менува1шя  місіtі,  раійіону` області)

код та назва вiдомчо.і. класифiкацi.і. видаткiв та кредіIт}rва[іня біо,тжет}J 220  Мi[іiстерство Qсвiти  i  наум  Укра.і.HH  .
код та назва програмно.і. кjіасиt|іiкацi.і. видаткiв та кредитування +іер>кавного біод`жсту  2201160  Пiдготовка  кад_рiв

#аМL:з:аа:FоагЛ;:::]оТ';лЗаас::Т:{д;:Т:и:['а'т-::YгZ?`кВр':i:шауЦь-?г:#:`=:с[,`tj;'.виТ\абЗ,?э,:7екЗеТ`:3Ч(еh.Т„::`z`д,j,ЯшЛв:'г'г:,:Тоjн.:.эi.::t:`F:;Р\:;-:ИLЩ
класифiкацi.і. видаткiв та  кредитувашя  мiсцсіwіU'tшжетiі3 / Ти\;1.1асово.і. к,исиt|іiкацi.і.  ви,'1аі кiв  га  і`.рі`,іи г.\ ваUня  ,Uя  Гjкt"Wтi і;

мiсцевого самовряд}'вання. якi не застосовукутыірогрампо,цijіьовоI'о мето,ті}J)*  ___              )

гн

Найменуванші ко,-l
Усьоі`о  Iіа  рiк

I)^з( )м3ат  {ГТГі~I и ii   t|ttwі сIтL,I1i:Lг'1.1lий-рlt,l,L_____J

1 ? 3 5
НАдХОдЖЕ1 I1lЯ  -УСЬОI`0 \ Т О 543 483 2  508 000 13  0S1483

Надхt>лжсіIUя  коштш  iэ  3аі аjіьIіого  t|tоіLі}   Гtіо,і-,і\-е I} \ 10 543 483 х 10  543  4+83
Надходження  коштiв із спеuiального t|tонду бtоджет). }' то\іу х т3бгjбо 2 5o8 oбd_ч ,l сл 1 :

-плапю 3а послуги, и|о Iіадалоrпься бюс)жетними устаIIt]вuми
25010000 х

_Z_:5бЕъ_бь _?_5_бт8_()_()б

надход>і{ення за послуги,  що  падаються  біttд7к  уст<іновами .3гіднtj 2Т:5-бТЬ100 х 80 000 80 0003 функцiонаjіьними повнова7ксннями
tt Коulпш` що опфимуюпіься бIод.ж  установами вiд госпос)арсько.і 25010200 х 2  428  000 2 428  ()()п
дIяJlt,IIосlгll»___:```:`````:``.        `````     ````-.`          `       ,`````              ,     `     ```

25010300 х
1лIшл  д:>tс;ерела власних надход,жень бюд.>IсетіIих усіпсінов 25020000 х

«Бjіагодiйнi  вііески та ,тіарункп»ttКошп".щоотриjіIуюI">сябIодж.  )'сIіюновами  ни tзнкоIіаIIIія 25020100 х '

25020200 хокремих доручень »
іIIш1  надходження.  у  Iііt]\I}`  чііс!Iі.

іниілдох6дiГГз;бТбБЕ;i;;Г-;лТi;сilбГFбJ;ГiТjJtб;tJ;оiГ;з-t-iГ;;i;іг:iГ:іiГ;:Г---------'-
_

фінансування  (розписuти за  кода`\Iи  класиt|)Iкаііі.I  фIнаIIс\`вtнIіIя
Ф_ЮдЖеТУ   3а  ПіLіIіОм  б()Р:()ВОГО ЗОбОВ'Я3аIIніЯ)
пОве|]неrlllЯ  кредитiВ  t)о  б|од`жеI1Iу  (ро3|1lIса|I]lt  3а  кtjдu\Il!

]прогі]амIIо.і  кqасифікацн  віідаткiв  та  кредіIт)`tзtlнII;і  t-]I{jд >IгеIіі)'`

1 3ГЪТГ1iГ3---

к!IасифікаLіл[ кредитувілI1гія  t'>Iоджету)

В1`1дАТКИ  ТА  1-|АдАННЯ  КРЕдl`IТ1В -\'Сlі()ГО \ іоТ34ТТ*-` 2 508 000
г'('тоL,t'i   [)l]/lя т-h-[' 200() 10  54.3  483 2zi3_8__o_бLj- т_го_()_I   _`l_,ч_3_     (

оwlап`,,,,l,,,ц1 2110

ЗаробIт1Iа пгIата 2I]'

Грошове забе3пеііення вiйськовослужбовців
2112

----11

Нtlршхувtшня на оIuіапі.v Iц]аіlj 2тzто
_________   ___-__      1

Вuкоі]uстаIиія товпрiв i 1іослуг 2200
11редмети,  матерiаjш. обііад1IаIшя  іа  iнвеIітар 2 2 1 o_ 'i

Медикаме1і і`іі  та  псрев'язуватіьнi  матерiа.пп 2220

-------         J

Продук" харчування 2230
Оплата посjтуі  (крiм  ко\іуііальшх)

_Zzто_
Видатки  tla вiдряджснн;і

____   _i_3-_то____

Видаі`ки  та `заходи  спецI€UU,іIОг`о  Iірі,Lшачені Iя 2260
Оплtіта  ком} налі,ііих  IIосjгі\,і`  I а  е+іері`оі 1осі.ів 227()

--,:-,гг;I`.;,;-,:;-,:,:,,-,-:,тг,-;-,i:,-:.,:.:,:,:`------------------L _____zт7г____ L -------    ---   ('



`.``_.          ``````.`.```        `.`..```i`'```.         `          `             ,`.````            .         .•-,--L-==--,-,-=----.-.-.---.---=-.-.-.     --L-`           ==-.=.`-.    -.-=....--_--.=`Оплагтеі1екп
_^_.-________'_____--------------------------------

eроенергi,------___  .ОПJIСlI1ЮПРИРОдJJiбI;i;);---~-'~-~~`_.`.`.`.`````т```:`,`..`.`.``.,``.```".```::=````дослiд>кснняiрозробкТ;,оItрелПза\о+інпорсfі.тіiзаіШ,тіер>і\-ашш`(регjонапьних)пограмдлОр:;Л:г::::Я,.:,,Р`:^ЗР:fКГI.О\кРемiЗшходи|)озвLIпікупореалі3аLі|.і,++'``++,;+\`--````.'``:```---+-\.`,,```.:.,`.``..``,```..::т``:.```..,`.`-```````вlднесенIдо3ахо9іврозві,Iтк
2:2:Jз337i

_Ё_S

2276

280 l 0  543  483 2  458  000 1З   ОО1,183

Z3п-2282 -.-- _.--.---- ---. - _ --  ---. - -._

_-------__-]300'<18.3
10  543  483 2  458  000-:.':.1:__= _   '               -----------__,),.'`.,.,.`.„,..".",,",,`"I"_,:`"`\,,,,,,`,..„,,''''.ОбСJ|УГОВ}'ВаННЯВIlУТРlШlli,\бОГ)IОВ11\МuбоТТ3Тll;Г-~~~-~-~-

24  ] ()

•-,- --,` - , -  .  -- -_

_.-------------------_---------_-_ ___ОбС.H}'ГОВ}ВаI1НЯЗОВН11lIНl\``)О|ЛО|}lt\!і)іiОВ.>Imі||,II"",.."-,I'"""l,`.IJ;""•+-1,т:,,,..,.щ„,:,;,...,,+,;,,.,,..;.,,..,\-...._..,\+орга„щіlям)Поточнiтрансфер"органамдержавного}'правiТТТ;Ъ1Т]Т:=.`i;l'внiвПотоі:нiтансфертиур;-даміно3емни`дер>кавтаtмiжHародпшіорганIзашямСОLіiалы+е3абе3ііе(ісгііТіГ~~.--~~ВипjіатапенсiйiдопомiТгпСтипендj.іIншiвипjіа"
"____   _---т----------+L--,`=---,-`,--L----_

2,12o           '2600

26то_
_

2620

2630

_ _ _____ _------.------___|___ |   _
2700

27I02720

насеjіеннкtIНШiПОТОЧl+iВИдЯТК|ТКапiта.гіьнiвидатки
2730

28бlo

ПР|1Лба|1|lЯ ОС`новііо| Т) i=Тi".w  -~-~----~-~--`~~-г ---~-ПРидбанняобладнанняі1іредметівдовгос`FБ1БitiТэТТ=~~-~- 3000 50 000 50 000
3  10()

КОис     вання                                                                    Р        іtіо з110

____Y__---L---      ---       ,-+`1-'_L-----(-11--------------1'
Капі.тальнебудiвництію(пріttіба+шя):`_:.::.-.-=-----------`------                           __  _КатIііальнебудівгтiГТГ:i:Пi;Г;ббб;;:;Г;;:;;;;:;;;-----~~--Каптдльнебудів::iТ;;;;ti]JI;;;Гбб;;;;;;;JТ;;;;;Г;=ЁjТс:;;;;Г;~--~.___-------------_-------------`--.--_----____К€`пітальнпйре^Iонт-[-.-::.----=-----------___

3'20 _
_3    1   2    1

(

__   _    _   1
3l22

3I30````,.`        :     `          `                     ``             ,`капиіі-аiь=і;Г;iё:;::i;;Тл;ГГ;;;лf:о;аГ==:;;;вРекоі-Iсірукціятареставраці`я___--`-----т:==::г;iу=;г==ii::::=::б=;б;тiiк{і='Т------РекоItсіпрукцiялrлай

3I3Iз1з2

31405_г`т1_

реставрсп,іія iніііих об'скIплвр:::::::±р_tпііяпа.^;Г;:б:Т;эГ=,;;;;;;:Т{;;;;;;;;й;;;;;;;;;;;;;I___---------------___С`творешіядср>кшщiапасIвiгіс3ерв1вПридбаш;і3емjlі.танематсрIаjіьнш`акгIівH;КаIіiF*ii=пiтрансфері-.iГ~~~Капітаjтьнііра+ісt|]ертншдгірис`мсіI"(устаIіовалі,оріані3,ііі1;1м)Капі.тальнітрансфертHор-г-аТГамдеі»іtа13ногТIраIшнпяшш\IвнIв
3I42 ---____J'(
3т4т:1)з150

зI60

50 000

I

3200

32I0
----`--------    -.--     -.   __  _-50000_`=,,,`-,----,----.-L--L.--T-_(`,

3_2гZo3230
{tіпіт:іjші іраНсфергп ,\'р;I+іам   шоэемі 1ш\ ;іе|t.,і\.i"  щ \іі-Zі\шіг)ошUм__=::===_-----------------------`_________L__г`tінізаціям__-_-----
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аПiТалыіI трансt|]ер'шіtщ.'|спніо               -~~-~~ ~-"~-~ -` ----тч~----
32404lIо

l-----------------|-------'----___

Наjlаіііія  вIі}трiііIііiх  кредн I iіз _
---        _1

|а::::::::_кі]едипйво-р=а-I;:ГTе;i;;:F;:;Г:;:::;Т;;i:;=;гГ;Iі-;jГТI;IГТГ;і-;Г;tз__--------------Y--___--_-_~_]а±tіннякредитIв-пй;;;;ГГ;:ГЕі;;g;;;:Т;=;;;7;іiой;-;JГ;TіkJіЯі
4lII4l'2L1lг) ^  _ __1---------т(
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зл'гвЕрджL`,но
Наказ  Мiнiстерства фiHанеiв  Укра.і.ни  28  с1.ч"  2002

рок.\' №  57  (у  рсдакLіi.і.  ш`кzі3}   Мiнiс'іерсі`ва  фі.наіісiн
Укра.1.ни  вiд 26 листопада 2012  року №  1220)
Затверджеі1ий  }і  с},'мi  : 13  051483  (  Тгіинадцять

мiльйоіIiв  п'ятдссят одііа   тисяча  чотIIDііста

ПОГОдЖеНО**

(поса,'1а)

lТнiцiали  i  прiзвиіТБ(пiдпис)

(число. мiсяць, рiк)                  М.  П.

плАн
використАння БюджЕтних коштIв

па 2019 року
З36919_02  Полтавський  коледж хаDчовIIх техIIологiii   Нацjо[IаjіьIіого vlіiвсDсIітетv' хаDчових техііоjіогiii

(код за €дРГЮУ та  іtаіlменування  сuержувача/бюджетні`t .установіі)

м. Поjттава
(наі1менування  мiста`  раL-юну`  о6jіастi)

код та назва вiдомчо.і. класифiкаui.і. видаткiв та креднтувашія  бюджет}' 220  М iнiстегіство оliБТF1[ТТ Iіаvкп  Ук-рlЕi=i-й
код та назва програмноТ класифiкацiТ видаткiв та крсди`гування ;ісржавIіого бItt"-с г}  220 I 160 Пiдготовка  кадгtiв

в±±.щими  навчаJт.р.щ4.щ1_.за.[sц.ада.щ4_.Ц[-IV   .Diвнiв  ilкреди"ltiТ та  забсзг1ечен|1я  дiяjl ьностi   [){.._б.рз_.цр.а }{тщ€[+
(код та  назва  програмно.1. класифiкацi.1. вI1даткiв та  кред|1т}'ва[шя  мiсl1евих  бю+17жетiв (t`.ол та  1Iазва '1`ипово.1. програмHо.I
класифiкацi.і. видаткiв та  кредитування  мiсuеви.\  бю,іжс і`iв / Тимщtсово.і.  к.'іасиt|іiкщi.I.  Iзи;іагків і {`  кредит.\ вZінпя  д.1я

бюджетiв мiсцевого самоврядування, якi не застосов.\'ють програмно-пi.цhовоI`о метоLу) 1 ) ___ _
кодекономiчно.і. к.іасиt|tiкацi.і.  видаткiв бюджет\' /  і\-о'і  к.Iасиt|іiкшіi.і  кгіе  іи I\'вашія   біо,тг,ке'1\'  2282  321()                                         (г    Iі.)

toigs$ё4Y;3

Ngз/п
ПttК<Т3НИКИ

')i,,  z\J,,,,,,г,й   ,l,(,",,L(` l  l с l  l i а,. l  '. г I и йI_____,l,_l_lll,_L__   _ ра,!Ом

1 2 3 4 5

1 ВИдАТКИ  ТА  l-1АдАННЯ  КРНдИТ1В -YСЬОГО 10  543  483
Т   2  s08  00()

lЗ  О51483

1.1 [[ОТОЧ|іi  Ві4,гтаТКI[ 10  543  483 і   2  458  000 1З  ОО1483

3аробiтна плата 753o2Z;б_____         ___ Т  l   О і 6  000
_§_3т2i_62(,()_

Нарахування на оплату працi I  6Т9-Г2-0---+  --- 333йо 1   872   12_o__ _

Предмети, матерiали, обладнаі1ня та iнвентар 8585 l 5ъ_ ооо I 58  585

Медикаменти та перев'язуваjіьнi матерiали
Продукти  харчування 443  060 3тбъг_ 70т_0_6б___"

Опjіата   посjіуг  ( крiм комунаjіьних) I 30  660 130  660

- ВI,1датки  на  вiдрядже[іня тот" 000б_____,

Видатки та заходи спецiаjіьного призначення
Оплата  комунаjіьних послуг та енергоносi.і.в   ' /

Оплата теплопостачання 450 270 300  000 750  270

Опj]ата водопостачання i водовiдведення 77  070 70  00() I 47  070

Оплата електроенергi.і 272  660 177т40 450  000

Оплата природного газу _
()пjіата  iншm  сніергопосi.і.в 3 '  000 31000                 ,

Окремi   3аходи   по   реалiзацi.і.  державшіх     (регiонаLіьшх)
програм., не вiдіIесепi до 3ахолiв    озвитку)
Стипендi.і.
lншi  випjтати  насеjіені]ю I  ]2  458 112458                 l

Iншi поточнi видатки
1.2 Капiталы]i видатки 50 000 5()   00()

Придбання    обладнання    i    предмстiв    довгострокового
5()   000 50  o()o                   1

користуваш1я

д        _  `..±явнутрiшнiхкредитiв                                                 -
ф:. `  1 ' "tа&ёЯ^f:iЁR^Qвнiшнiхкредитjв /

+`Q.`>т"ч`аЁ€`очю3$fvi<

`_=i       -.,,'/;---                               `-`-`.-...-`..`,-iй;:::г-`/-|``.------`    --/пшпIt)/UIпIіашшрUвшіc`)'Iщ2ш_9J2_(`пісjіо,місяш,`[ш)

ва



3л`l`I)1  _1)/1ж1  :11()

ШI`.а і  М I п іс I еіэс I ва  t|tl шнс ів  У кгtаI ш
28.()1.2002   №!  57

(у  іэе,іакIіiі   іIаказ}   МUіісті`рс і ва  t|tHіансiв  Уh-гtапш

()4.12.20 l  `s  №   1   I  18)

За'гвег>джений  у  сумi:2  270  630.00
два  мiлы~іоііи двiстi  сiмдесят    'т`исяч   шiстсот`:#iЁ#оm\,и

#.5н`
н`жФ+

i  ,1и(l,рами)

ЗЗ691902    Полтавський  коледж хаDчових техноло`.IЪіif'#++iОпай_ы+o;±`d вепСllтетv  \аl)човI1х  техIIojlОг`ill

(ю,і3а€`ЛРПОУТамl.li`:Ч:1:]Ёi±tаi:g;±?#L`';"Tа"`"

(іIаiiмепуваііня  \пі`та`  р€`I1ону,  обэ.іасі I)

код та на'зва  вiдомчо.I.  к,іасиt|tiкацi.і.  виjіаткiв та  крешіт}'ваііIія t'эіо,'`.,h-і`'і`\   220  М illiсте ство  освiтіI  i  ііаvки  УкDа.I.нIі

код та назва  програм1ю.і. класиt|іiкацi.і`  ви,]аткiв та  h.ііс,іи і } вашIя  , іі`р-мвііог`о  tlіо,і-л`.і`.і }    2_2_О 1190  Виплата  академiчні,іх

s_ти[Iендiй  студентам_ (ку_рсантам) виіііих  іtавчаjіьнііх 3аклаjіiв
(код та  назва  програмно.і.  кjіаси(|)iкацi.і.  видаткiв та  кредит.\'вiшIія  t\іiсцеви\  Г)іо,іжс'I ilі  ( h.o,і  і а  і I[ізва   I  ііііоноі.11роI ра\іііо.і
КjТаСИфiкацi.1.  вИдаТкiв  та  кРеди'Г}Jвання  мiСцевих  бlоджетiв  /  Тим .1ас`ОIЮ.1.  h-,lасиt|1i ка1 li.l  ви,1а1 |`-i в  'I а  l`-рl`,1и г.\ ваl I I 1я  ,ш  t'`|o, Lл\.L` 1 I It

мiсцевого самоврядування. якi не застосовують програмно-цijіьоIют`о \істоду)* __                )
\гн'

`     Найменування код
Усього  ііа  р1к

рлзом'3ага.тн,ний  t|іон,т
сгісііiа.'іыіий()()IL'1

I 2 3 J 5

НАдХОдЖЕННЯ -УСЬОГО \ 2 270 630 2 270 630
і>кення  коштів  i3 загального t|]онjі}і бюджс`т} \ 2  270 630 х 2270630    '
іження  коштiв  і3 спецiальгюго фонд)' бIОд-;кету,  }'  тt"у х

--    --    1

і за послугu` иіо нас)аються бі{jд,жетнш{и установсIті 25010000 х I

7кення  за  посjіуги.  іііо  наjіаIотI,ся  бкt+іж   }'сгапt"а\tіі  il L'іш 25010100 х
іiонаjіьнимііпоIзIіова-;1\-снняміі
ГТ;ТiГiii;iГii;i;iГ;Г:i;Тi;;Г;б:i::;:iГil-u;-i;t-3tl-МlIВlОГОСПОдаРСі,Кtll 250 | 0200 х
' с 'п l ')

q -3а  ореIIду майгіи бюО:жетніIх }.станtjв>j 25010300 х
тк`ерег1а  в!іаснuх  нuдход,жень бюд,3і(еrіііііtх }`станов 25020000 х
д`iйнi  внески та дарунки» 25020100 х
ш .що оIприм).ються  бюдж  установами на викt]наtlllя 25020200 х
х доруче н ь »]дходэIt.ення, у  тt"у ч1{слі:

эходи  за кодами класифікаці.[ дохооIв бюджеліту)
_    _   __    J

ування (розIшсатu за кода.мu класифікацi`Г фінансуванIія
іту  '3а Iпипом боi)гово_±о1±9±9±±±9!!!!±±±(еI1някредит1вдобЮд,ж.ет}`(розI1uсаI1ш -3а кода.\Iи

мно.[ класифікац1[ видапu<ів піа кредитування бюд >к.ету` - -
2 270 630-z_27_б()_зб-----1--_ 1

іIкаці.i кредитувtіння бIt]д.ж.ету)

ВИдАТКИ Т,.\  [lАдАНllЯ  КРЕ,lИТlВ -.\'tЪОТ() х 2  270 6302270630
|ТОТОіі|||   В[іііа'Гh`И 2000

а працi 2l10

\ііно  п.гIата 211l2112

===]--------------1
сзе 3абезпечення вIіilськовослу.ж'боtп,|лв

і)ванIIя  н[1  ОпjіапI.і`  Iі|Itlі{i 2I20

'lСП1ПIIrlЯ  ТОВ(lРiВ  i  1ЮС;l.\`.. 2200__?zто____

эти,  матерiали.  оСі.іа,шання та  Iнвеііі{ііt

аменти та перев'я3увальнi  матерiаjіи 2220

с" харчування 2230 1

і пос.гIуг (крiм  ко,\tуналі,них) 2240

;и гіа вiдрядженн;і 2250

iи та 3аходи  спе[іizіпьного  пріізначеUня 2260

і ttомунаjіьних  послуі  і`а енеіэI`оносI.ів 2:2J 0

а теп!іопостс]чання 2271
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