
зАтвЕрджЕно
Наказ Мiнiстерства фі.нансiв УкраIни
28 сiчня 2002 року № 57

(у редакцj.і` наказу Мiністерства фі.нансiв Украіни
о4.12.2015 №  1118)

Затверджений у сумi :

два мiльйони триста дев'яносто сiм тисяч

}3691902 Полтавський коледж
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харчових технологiй Нацiонального
(код за €дРПОУ та найменування  бюджетно.і

м. ПОлтава
(найменування

Вид бюджет дЕржАвний
код та на3ва вiдомчо.і. класифiкацi.і. видаткiв та

~,{од та назва програмно.і. класифiкацi.і. видаткiв та
стипендiй студентам
код та назва програмно.і. класифiкацj.і. видаткiв

iкацi.і. видаткiв та

харчових технологii
установи)

мIста, району, області)

бюджет освiти i на укра.1'ни
Itредитування державного бюджету  2201190  Виплата академiчних

антам закладiв

мiсцевих бюджетiв *

фахово.,.передвищо.і. та вищо.і. освiти
та кредитування мiсцевих бюджетiв (код та назва Типово.і. програмно.і.

Найменування код
Усього на рік

(грн. )рА3ом

3агаjіьний фонд Спеціапьнийфонд4

1НАдХОдЖЕННЯ -усьогоНадходженнякоштiвi3загаjіьногофондубюджетуНадходженнякоштiвi3спецiальногофондубюджету, у тому 2 3 5

х 2  397  800 2  397  800
х 2  397  800 х 2  397  800
хч и сл l :•'/`,`,``.,`. . ` i,,,}, ' , ' „ ,`,,,,,,  :`. ,,..`. ,\. t,  -,,J .`,.` ,,-,

25010000 ху)!f!пюновамизгiдноi3законодавством(розписатизапiдгрупами)1ншiджерелавііаснихнадходжень-3f5F{;JiIi;йi;бё(розписатизапjдгрупами)ішlнадходження,утомучислi:б,оджету)ф_.інансування(розпuсатизакоJбй;J;Г;i;i;iб;;&i{бГЁ
I

25020000 х I1
I

х I1

х I

хбюд,жету  за типом боргового зgбов'язання)уіоверненнякредипі.Iвдобюджету(ро3писатu за кодами

х I
програм_но.[ кпасифlкацi.Г видапи<lв Ina кредитування бюджету,виАтки

х ** **
д              ТА НАдАННЯ КРЕдИТ1В -УСЬОГОПоточнiвидаткиОплатапрацiiнарахуванняназаробiтнуплату х 2  397  800 2  397  800

2000 2  397  800 2  397  800
2]00 I

Оплата праці3
2110 I

аробiтна пjіатаГрошовезабезпечення вiйськовослужбовцiвНарахуваннянаоплатупрацiВикористаннятоварiвiпослугп
2]J] I
2]12 I
2120 I
2200 I

редмети, матеріали, обладнання та інвентарМедикаментитаперев'язувальнiматерiалип 2210 I
2220 I

родукти харчуванняо 2230 I
в

пjіата послуг (крім комунальних) 2240 I
идатки на відрядженняВида"тазаходиспецiального призначенняОплатакомунальнихпослугтаенергоносi.і.вОплататеплопостачанняО±!ір±ріgіводопостачаннятавод,овiдв;ёбёFiГiiяО±ктроенергi.і

2250 I
2260 I
2270 I
2271 I
2272 I
2273



1 2 3 4 5

Отата природного газ_у_ 2274

oruiama iншuх е нергон ос іів та іншщ±±і±9±4э!!!g±:з!!14±±9±±±!±Отатаенергосервiсу 2275

г276

дослiдження i розробки, окремi заходи по реалiзацi.і. державних 2280

(регiональних) програм
дослiдження l розробки, окремi заходи розвитку по ресuіiзаці.і 2281

де ржавних (регiон альниХ) П:Р9ЗРg±lржбiiёiГiБIбБiiбiё-iiiiізацi.і дер`жавних (регiонстьнuх) програм , не
2282

вiднесенi до заходlв розвиткуОбслуговуванняборговихзобов'язаньОбслуговуваннявнутрiшнiхборгових зобов'язаньОбслуговуваннязовнiшнiхборговихзобов'язаньПоточнiтрансферти
2400
2410

2420

2600

Субсидi.і. та поточнi трансферти пiдприсмствам (установам, 2610

органiзацiям

Поточнi т  ансфе  ти о  ганам державного управлiння iнших рiвнiв
2620

рррорганiзацiям
2630

2  397  800Соцiальне забезпеченняВиплатапенсiйiдопомогиСтипендi.і.IншiвиплатинаселеннюIншiпоточнiвидаткиКапiтаjіьнівидатки 2700 2  397  800

2710 о о
2720 2  397  800 2  397  800

2730

2800

3000

П  идбання основного каmталу 3100рП    б         обла  нання i п  едметiв довгострокового користування
3110

рид  ання          д                 рКапiтальнебудiвництво(придбання)Капiтаjіьнебудiвництво(придбання) житлаКапiтальнебудiвництво(придбання)iнших об'€ктiвКапiтальнийремонт
3120

з121

3122

3130

Капiтальний ремонт житлового фонду (примiщень)Капiтальнийремонтiншихоб'€ктiвРеконструкцiятареставрацiяРеі{онструкцiяжитловогофонду(примiщень)Реконструкцiятареставрацiяiншихоб'сі{тівРеставрацiяпам'ятокі{ультури,iсторi.і.таархiтектуриСтвореннядержавнихзапасiвiрезервiвПридбанняземjіiтанематерiатIьнихактивiвКапiтаjіьIIiтра[1сферти 3131

3132

3140

3141

3142

з143

3150

3160

3200

К     .                           е  ти ni   п   исмствам (установам  органiзацiям)

3210

аштаjіыH трансф  р          д   р                                           ,КапiтаjіыіiтраUсфертиорганамдержавногоуправлiння iншихiвнiв
3220 -

рКапiтальнi трансферти урядам iноземних держав та мiжнародниморганiзацiям
3230

Капiтаjіьнi трансферти населеннюНявнтiшнiхкредитiв 3240
4110аданн        у  рНаданнякредитiв органам державного управjіiння iнших рiвнiвНаданнякредитiвпiдпри€мствам,установам,органiзацiямНаданняiншихвнутрiшнiхкредитiвНаданнязовнiшнiхкреhитiв
4111

4112

4113

4210
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3АТВЕРдЖЕНО
Нака3 Мінiстерства фінансів  Украі`ни
28 сiчня 2002 року № 57

(у редакц1..і. наказу Мін1.стерства фiнансів Укра.іни
о4`12.2015 №  1118)

Затверджений у сумi:
дев'ятнадцять мiльйонiв п'ятдесят п'ять тисяч

иста дев'яносто г ]9 055 490 г н.00коп
(сум_астіоваiйт+'іL\ифрами)

(Lmсло,

кошторис
на 2020 рiк

м,сяць`,(,рL,s)

харчових технологiй33691902 ПОлтавсысий коледж харчових технологiй Нацiонального
(код за €дРПОУ та найменування  бюдtкетноі. установи)

м. Полтава
Вид бюджет дЕржАвний

(найменування міста, району, області)

код та назва вiдомчо.і. класи iкацj.і. видаткiв та к
код та назва програмно.]. кjіаси

вання бюджет 220  Мiнiсте
видатків та кредитування державIюго юджету ідготовка кадрів 3акладами

едВИЩО.1.  ОСВ1ТИ

(код та назва програмно.і. кjіасиt|эі.кацi.і. в идаткjв та кредитування
едитування місцевих бюджетiв  *

мiсцевих бюджетiв (код та назва Типово.і. програмно.і. класифiкацi.і. видаткі.в

-
Нtійіvіенування код

Усього на рiк
( г1)н . )рАзом

Загальний фонд Спец].альний фощ
1 2 _1 4 5

НАдХОдЖЕННЯ -УСЬОГО х 16 455  490 2  600 000 19  055  490
Надходження коштiв i3 загального фонду бюджету х 16 455  490 х 16  455  490
Надходження коштів із спецiаjіьного фонду бюджету, у тому числi: х 0 2  600 000 2  600 000
НадходжеIнія від плати за послуги, що надаються блоджетни:ми

25010000 х 2 600 000 2  600 000})становами =,гiдно i3 зсіконоОавством
ПлатсI за послуги, що надаюIгIься бюд,жетними установами згідно з

25010100 350 000 350 000•tх основлIою діяльнiстIо1-Iадхо()женнябюджетних установ вIд д-оiббiiiFбёбF7ЕбЕ;ббббЕ:iбF)

25010200 2 250 000 2 250 000діяііьносгт

ПлсIта за оренОу майна бюд.жетних усIішнов, що здIйснюсться

25010300відIювідно до 3акону Укра.Лни "ГIро оренду державного та
комунального майfіа"

Jнші джерела власни]х надходэк`ен_ь__бюд.жетних установ 25020000 х
Бё±±!393!1!!!±!!±±!:і±г3рf ін ти гпа дарун ки

I_і_шi  надход,]к\ення, у  IIюму числі: х
IншI доходи (іэозписсіти зсI кодами  класиф_Iкслці[ доходlв бIоджету) х
фiнансуваFIня (іjозписtlпш за кодами класифiкацI.[ фiнансування

хб±!9±і!!(_gТу  3(I  типом боргового зобов'язання)
Iюве рн ен ня креОит [в до бюдже ту (розписсI Iiiй5бkббЕiЯйТТFбЕFбJГБбiі

хклсісифIкслці[ видаткIв та кредитувсіння бюджету, масиф1каці.і
х ** **кц23фваннябюдэIсету)

ВИдАТКИ ТА НАдАННЯ КРЕд1'1ТIВ -УСЬОГО х 16  455  490 2  600  00() ]9  055  49Г)
Поточнj видатки 2000 16  455  490 2  550  000 19  005  490
Оплата праці  i  нарахування  на заробiтну плату 2100
OIuIuma  працI 2110
Заробітна  пjіата 2]]]

I  рошове 3абе'3печсні-Iя  військовосjіужбовців 2]l2
I Lірахуваппя  па оIілату гIрацi 2120
В±і!!:9рі±sр!._ання товсIрлв  i  послуг 2200 ]6  455  490 2  550  000 ]9  005  490
Предме", матерiали, обладнання та iнвентар 2210
Медикаменти та псрев'язуваjіьнi матерiаjіи 2220
llроrіукти хzірчування 2230
ОгIjіата послуг (крiм  комунатIьних) 2240
Вііда'і`ки  на  відрjід>кення 2250
Вндагки та захо,ш спещального призначенші 2260
Опшіта комунаjіьних послуг та епергоноспв 2270
Оп!Iс[та тепііtіпостсIчання 227]
Оплсіта водопосIтчання та водовідведенfія 2272



IгII!ок[нгн

lОплателектроенергі.іО"іатаприроднргогазуОплатаіншшенергоносi.[втаiнших комуііi;i5iIТ;;J;2ОтатаенергосервIсудослiдженняIрозробки,окремізаходигіореалiзаці.і.державних 2 3 4 5

227322742275227622802281

II,II,,,,,II,,,IIIIiii

]6  455  490 2  550  000 l9  005  490(регіональних) програм•_...`.'.`....`...    .....,..     -..-державних(реглонаільнш)прогрсииОкі]емі3сіходипореалізсіцI.[дерэIсавних(регiональних)програм, невIднесенIдозаходIврозвиткуОбслуговуванняборговI,іхзобов'я3аньОбсjlуговування[шу.грішнiхборговихзобов'язаньОбслуговуваннязовні.шнiхборговихзобов'язаньПоточнiтрансфертиСубсидhтапоточш.трансфертиm.дприсмствам(установам,органі'зацiям)Поточн!.трансфертиоргагіамдержавногоуправлiнняiншихрiвнiвПОточштрансфертиурядамі.но3емнихдержавтамiжнародниморганізаціямСоціальнезабезпечеI]няВипjіатапенсійiдtjпомогиС`типендi`іIншiвиплатинаселеннюIншiпоточ

2282
16  455  490 2  550  000 19  005  490

24002410

I
2420 I
2600 I
2610

2620 I
2630

27002710 IIII,,,,,,I,I,,Iii I
I

2720 I
27302800 I

ні  видатіtиКапiтаjіьнiвидаткиПридбанн;іt>сновного  капiтаjтуПрпдбанняобладнанн;ііпредметів довгосі рокового  користуванняКаштаjіьнебудівництво(придбання)Каmтаjіьнебудiв"цтво(придбангія)житлаКагптtuіі,небудiвництво(придбання)iншихоб'€ктiвКапітаjіьнийремонтКапiі`альнийремонтжитловогоt|іонду(примiщень)Кагп'гаTн,нийремоі[тiншихоб!сктівI'еjssщ±:струіtціят{`рс`ставрашяРеКОНСТРУКЩЯЖИіj-іОВОі`ot|1ОНдУ(ПРі,"ilЦеНЬ)Реконсгрукщ;ітаресгаврацiяіншихоб'€`кі`івЭесіа[3рацiяпам';іrоккуTіьтури,і.сі`орп.таархі.тектуриС`іізорешядержавпихзапасiвірезерві.в I

3000 50 000 50  г-г=
3100з110 --_ I
з120 I
3121 I
3122 I
3130 I
3131 - I
3132 I
з l .i 0 -i

3141 I
з142 I
3143 I
3150

1г)идбаішя '3смлі і`а  нематерiальнH,\ актіівНзКагп`гальні`і`рансt|jерти(апі`I`zmьпiтрансфсргиііiдприсмсгвам(ус1`ановам,  органiзацiям)Кап1.гальн1і`рансt|]сртиорганамдержавногоуправjіiнняiншихрі.внiв(агIі.татіьнiтрансфертиурядаміноземнихдержавтамі.жнародним з160 I
з200 50 000 50 000
з210 50 000 50 000
3220
3230

\

l), а, ,, iаlli,"

tіпі'і`tuіьш трансфсрти  населенні{>[zі,'т;`]піiівгI}Jгрitllііiхh^ре,г|«тiваданнякредитiворганамдержавного управjшіня  iнших рiвнівiаданнякрсдитівпiдпрн€мствам,уста[іовам,органiзацiямадаі.шяiншихвнутрiшнiхкредитів[адагLmізовLіjшгіiхкредитiв 3240 I
4110 I
4111

4 1   1  ?_

4113
г

42]0 -
Нерозподілені  видат1{и

900
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Погоджено**:

(посада)

(підписі       (ініціали і прізвище)

3АТВЕРдЖЕНО
Нака3  Мнiстерства фінансjв Уіtраі.ни 28 січня 2002 року № 57 (у редакціі  наказу

Мiністерства фiнансiв Укра`і" вiд 26 ітистопада 2012 року №  1220)

Затверджений у сумi: дев'ятнадцять мiльйонiв п'ять тисяч
чотиDиста дев'яносто    гDн.00 коп.(19005490.00)    грн.

(сума словами i цифрами)

(число, мiсяць, рiк)  М.П.

плАн використАння БюджЕтних

33691902

кошт1в:#

ПОлтавський коледж хаDчових тех

#%#рЬпНо?Г"Она#мНеE#н:Е:;:ОТ#ЧоОвР)ИХіТ.еЁ
.^

м.Полтава
(найменування мiста, району, областi)

Видбюджету     :  державний
Код та назва вiдомчо.і. класифiкацi.і. видаткiв та кредитування   бюджету

220 Мiнiстерство освiти i науки Укра.1.ни
Код та назва програмно.і. класифiкацi.і. видаткiв та кредитування державного бюджету

2201420 Пiдготовка кадрiв закjіадами фахово.I. передвищо.і. Освiти
(Код та назва програмно.і. класифiкацi.і. видаткiв та кредитування мiсцевих бюджетiв ( код та назва Типово.і. прог-рамно.і.

` '      кjіасифiкацi.і. видаткiв та кредитування  мiсцевих бюджетiв   1  )

код економiчно.і. класифiкацi.і. видаткiв бюджетуі код класифiкацi.і. кредитування бюджету           2282     Окремi
заходи по реалiзацi.і. державних (регiональних) програм, не вiднесенi до заходiв розвитку

(грн.)

``.  r.`\\'

Ng з/п Показники Загаjтьнийфонд Спецiельнийфонд разом

ВИдАТКИ ТА НАдАННЯ КРЕдИТ1В - УСЬОГО 16455490 2550000 19005490
lJ Поточнi видатки 16455490 2550000 19005490

Заробiтна плата 10808300 1 100000 11908300
Нарахування на оплату працi 2367000 240000 2607000
Предмети, матерiали, обладнання та iнвентар 35700 300000 335700
Медикаменти та перев'язувальнi матерiали
Продукти харчування 1088690 150000 1238690
Оплата послуг (крiм комунальних) 163205 163205
видатки на відрядження luuuu luuuu
Оплата теплопостачання 1055131 400795 1455926
Оплата водопостачання та водовiдведення 146395 50000 196395
Оплата електроенергi.і. 374674 100000 474674
Оплата природного газу
Оплата iнших енергоносi.і.в, та iнших комунаjlьних

31000 31000послуг
uкремі заходи по реалізаціі державних

5000 5000(регiональних) програм, не вiднесенi до заходiв
Випjіата пенсiй та допомоги
Стипендi.і.

Iншi виплати населенню 579600 579600
.#:`$:€:,Ёцщ`lhпоточнi видатки
;:-:-:,`,,`,,:`-L_.Ё: IЕ=

` " `  .~р_ гmJl_F- :ьгч   ,}      ,`,j       ,\э\.

палаш,пр,звище)гулiка
-i\::,F:!,;:,'D'з.;.;,-,s:сS*;г.t?:

•+__-

с_ь_2-д.А.``Iм#€р"ц"%##,'гнj;

#л1    .k ф.\>Т„#у             lO  сiчня  2020 Dокv                                                         tпід{ф/    (iнiцiали і прiзвище>
а.ФлФ„ Уt:р;„ r`Lt €,fg,'';''                                (число,  мiся ць,  рі к)С1тц-\ч-t=Б=Г-_,J=ЗLL-`~'



Погоджено**:

зАтвЕрджЕно
Наказ Мiністерства фiнансiв Украiни 28 сIчня 2002 року J\|Ь 57 0і редакцit наказу

Мiнiстерства фiнансів УкраТни від 26 листопада 2012 року J\іЬ  1220)

Затверджений у сумi: П' ятдесят тисяч гDн.00 коп.
/50 000.00 г1.н`

(сума словами i цифрами)

(найменування мiста, району,
Вид бюджету:  державний
Код та назва вiдомчо.і. класифiкацi.і. видаткiв та кредитування   бюджету

220 Мiнiстерство освiти i науки Укра.і.ни
Код та назва програмно.і. класифiкацi.і. видаткiв та кредитування державного бюджету

2201420 Пiдготовка кадрiв закладами фахово.1. передвищо.і. освiти
(Код та назва програмно.і. класифiкацi.і. видаткiв та кредитування мiсцевих бюджетiв ( код та на3ва Типово.і. прог-рамно.і.
класифiкацi.і. видаткiв та кредитування мiсцевих бюджетiв   1  )

Код економiчно.і. класифiкацi.і. видаткiв бюджету/ код класифiкацi.і. кредитування бюджету   3210
Капiтальнi трансферти  пiдприсмствам (установам, органiзацiям)

(грн.)

':`jг,/(/'=..t``с,i-J'_.,_Jf:'-`,\`;,J

Ng з/п Показники Загальнийфонд Спецiальнийфонд разом

1 видАтКИ ТА НАдАННЯ крЕдит1в -усього 50000 50000
1.2. Капiтальнi видатки 50000 50000

Придбання обладнання i предметiв
50000 50000довгострокового  користування

Капiтальне будiвництво (придбання)  житла
Капiтальне будiвництво (придбання) iнших
об'€ктiв
Капiтальний ремонт житлового фонду
Капiтальний ремонт iнших об'€ктiв
Реконструкцiя житлового фонду (примiщень)
Реконструкцiя та реставрацiя iнших об'сктiв
Придбання землi i нематерiальних активiв

_.,_,,;-:.,:=-

- „гсJз-,`=`,-::-ф`+~,-

Ь z А.А. Палаш'""#л=у:::: __

``=+t`=г::і;;'r;`:';\;,;,;;`'"(чСи`сЧлgЯм,?я%2%кЗОКV                                                        (w                     (ініціали і прі3вище)
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