
зАтвЕрджЕно
Наказ Мін|стерства фінансiв Укра1ни

кошторис
на 2022 рiк

ЗЗ691902 Вiдокре`млений структурний пiдроздij±'Полтавський фаховий коледж Нацiонального унiверситету
чових техноjіогiй   "

(код 3а €дРПОУ та найменуваііня  бюджетноі установи)

м. Полтава
(I1аймегIуваніія  мiста,  району,  області)

дЕржлвнийВид біоджет

код та назва відомчо`і. кIіаси iкацi.і. видатків та кредит вання бюджет 220  Мінiстерство освіти і на ки Укра.і.ни
код та назва програмно1. класи

едвищо.і. освiти
видатків та кредитування державного юджету кадрів закладами

місцевих бюджетiв (код та назва Типово.і. програмно.і. класифiкацi.і. видаткiв та(код та назва програмно.і класифiкацl.і` видаткiв та кредитування
кредитування місцевих бюджетів *                          )

( грн . '

Найменув[іння код
Усього на рік

рАзом'3ага.іьний фонд Спеціальний фонд

l 2 3 4 5

НАдХОдЖЕННЯ - усього х 20  552 297 2  610  000 23162  297

Надходження коштiв iз 3агального фонду бюджету
х 20  552  297 х 20  552 297

Надходження коштів із спецiального фонду бIОджету, у тому числі
х 0 2  610  000 2  610  000

Надход.ження від п.гіати 3а пос!іvги`  що наtJакjться бкэджетнu.мu 25010000 х 2  610  000 2  610  000
установами згіОно і3 законод_а±g±р§g±4
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згiдно з

25010100 360  000 360 000`iХ  ОСНОВНОЮ дiЯЛЬНiСТЮ

Надходження бюд.жетних установ від додатково.і (господарсько.і)
25010200 2 250 000 2 250 000

дIяльнос:тj

Плата за оренду майна бюджетних установ, що 3дійсню€ться
25010300відповідно до 3акону Укра.Лни "Про оренду державного та

комунаjіьно2о майна"

|нші джерела власних надходжень бюджетних установ 25020000 х
БлагодійнI внески, гранти та дарунки

Iнші надходження, у тому Lіисл I . х

|нші сjоходи (розписати за кодами кр_а±і±±Р!!s±!і±!±±±з±9±!±±!е±±!s±Р12!± х

фінансування (ро3писати за кодами класифIкслціI флнансування х
бюджету  за типом боргg_±9з±!±gЁР±:±Э9!!!!±l
itббёFFёFFЁk:ijJёtJй-тlв до бюджету (розписати за кодами прог,рс" н о і х
к]іасифікацi.[ видагпків та кредитуван ня бюджету, к]іасиф ікаці`і

х ** **
креd%mу6ання бюdэtсеггtу/

вИдАтки тА НАдАнНя КРЕдит1в -усього х 20  552  297 2  610  000 23162  297

Поточнi видатки 2000 20  552  297 2  600 000 23152  297

Оплата праш і нарахування на 3аробітну плату 2100

Оуwіата працл 2110

Заробiтна плата 2///
Грошове забезпечення вiйськовослужбовців 2]12

Суддівська винагорода 2]]3

Нарахування на оплату працi 2]20

Використання товар[в і по_щ!± 2200 20  552  297 2  600 000 23152  297

Предмети, матерiаjіи, обjіаднання та iнвентар 2210

Медикаменти та перев'язувальні матеріаj" -      2220

Продукти харчування 2230

Оплата послуг (крім комунальних) 2240
Видатки на відрядження 2250

Видатки та '3аходи спеціаjіьного призначення 2260

Оплата комунальних послуг та енергоносі.і'в 2270



•:.,;=

1 2 3 4 5

Оп!іата тепfіопостачання 227]

Оплслта водопостачання та вос)овлдведення 2г72
Опjіата електроенергі.і 2273

Оплата природного газу 2274

оплата  Iнши]: е н ерг,он осі.ів та іі!і4±і±±і±1±4±!!!±д±!!1!±±9±д2!З 2275
ОrіjлсIта  енергосервIсу 227б
дослідження і розробки, Окремі '3аходи по реалі3аціі державних 2280 20  552 297 2  600 000 2З  152  297
(регіональних) програм
дослідження  I розробкu, окремі 3аходи розвитку по реалі3ацIі 2281

де|]жавних(регiональ_н±і!±)±Р9±Р±!4
Окремі заходи по реалізацiГ державнш (регіональних) програм, не 2282 20  552 297 2  600 000 23152  297
віднесені до 3аходів ро3витку

Обслут`dвування боргових зобов'я3ань 2400

Обслуговування внутрішніх боргових зобов'я3ань 2410

Обслуговування 3овнішнiх боргових 3обов'язань 2420

Поточні трансферти 2600
Субсидiі` та поточнi трансферти пiдприсмствам (установам, 2610
організацiям)

Поточнi трансфер" органам державного управлiння iнших рiвнів 2620
Поточнi трансферти урядам iноземних держав та мiжнародним 2630
Організаціям
Соцiальне забезпечення 2700

Виплата пенсiй j допомоги 2710

Стипендi'іL 2720

lншi виплати населеншо 2730

іншi поточш видатки 2800
Капiтальнi вщатки зооо I 0 000 ] 0  000

Придбання основного капіталу 3100

Придбання обладнання i предметiв довгострокового користування з110 -

КапiтаTіьне будiвництво (придбання) з120

Капітальне будiвництво (придбання) житла з121

Капітальне будівництво (придбання) інших об'сктів 3122

Капiтальний ремонт 3130

Капiтальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3l31

Капiтальний ремонт інших об'сктiв 3132

Реконструкцiя та реставрація 3140

Реконструкція житлового фонду (примiщень) з141

Реконструкція та реставрацiя iнших об'€ктiв 3]42

Реставрацiя  пам'яток  куjіьтури   iсторi.і та архiтектури з143

Створення державних запасiв і резервiв 3150

Придбання землі та нематеріальних активів 3160

Капітальні трансферти 3200 ] 0  000 10  000

Капітальш і`рансферти mдприсмствам (установам, організаціям) 3210 ]0  000 10  00(

Капiтальні трансферти органам державного управління інших рівнiв 3220
Каmтальнi трансферти урядам iноземних держав та мiжнародним 3230
органi3ацiям

Капiтальнi трансферти населенню 3240

Надання внутрiшнiх кредитiв 4110

Надання кредитів органам державного управління інших рівнів 4111

11адання кредитів пiдлрисмствам, установам, організаці>ім 411,

Надання інших внутрішніх кредитiв 4113

Надання зовнішніх кредитів 421 iii,I,III,II,Ii;
Нерозподіленi видатки лоо J>-----              -' -_i,    _= -.,#        ="сй/



зАтвЕрджЕно
Наказ Міністерства фінансів Укра.іни
28 січня 2002 року № 57

(у редакці`і  нака3у  Мшстерства фінансів Украі.ни
о4.12.2015  №t  1118)

Затверджений у сумi:

на 2022 рiк
З3691902 Вiдокремлений структурний пiдроздiл"ПОлтавський фаховий коледж  Нацiонального

харчових техноjlогiй"
(і{од 3а СдРГЮУ та найменування бюджетно'і.установи)

м. ПОлтава
(найменування мі'ста, району, обjіасті)

Вид бюджету  дЕРЖАВНИй
кол та  ііазва вiдомчо.і. кjіаси iкацi.і. видаткiв та Мiнiстерство освiти i науки ук

бюджету  2201190 Виплата академiчних
передвищо.і. та вищо.і. освiти

кt>,'і 'і`а назва програмно.і. класифiкацi.і. видаткiв та кредитування державного
стипендiй студентам(кyDсантам`. acni антам докто антам закладiв фахово.,.окод та назв:.програTно.і. класифiкацi.і. видаткiв та кредитування  мiсцевих бюджетiв (код та назва Типово.і. програмно.і

класиt|іiі{ацi.і.  видаткiв  та кредитування мiсцевих бюджетiв *

грн

Нtіймеrіуваішл код
Усього  на рiк

рА3омЗагальгіий  фонд Спеціальнийфонд

1НАдХОдЖЕННЯ - усьогоНадходже1-1някоштiвi3загальногофондубюджетуНадходженнякоштjвiзспецiальногофондубюджету, у тому 2 3 4 5

х 3  800  00() 3  800  ()00
х 3  80()  000 \ З  800  000
х

ч и cJl i :

/ |tlt`jхt>t),]іt.е>IIIія t;iд  уі.гіаIпи за  посілуги, що  надаються бюджетн:;;;;и
25010000 х

-
усIпuноваліIи зг.Iдпо i3 законодавством(розписатизапiдгрупами)|нш-ід`жерелавjіаснихнадходженьбюджетн;J;;i{iБiJ6(розписатизапiдгрупами)i!!1!±jіі±іЭ±9if!,>юення,утомучислi:iн~шiдоходи(розписатизакодамикjіасифlкацl.lдоходiвбюджету)t/]iнаіісуtзtіння(рtjзписатизакодамикласифlкаъ;l:ТТб;Ji;J;;;;;

25020000 \

\
х

хt'jіtjt)жету  '3а іпипом боргово_го зобов'язання)
повернення кредитlв до бюджету (розписати за кодами \

пщ2р3рf що.і кjіасифiкацi.l видаткiв Ina кредитування бюджету,видАтКиТАнАдАННяКрЕдиТ1в-усього \ ** **

х 3  800 000 3  800  000З800000
Поточнi 1зидаткиОпла'і`апрацiiнарахування на заробiтну плату 2000 З  800  000

2100
()гLтz,  гzl   ,,рацi

2110
/_'3ароб.IтауіjіаIпа

2JJl

Грошове забезпечення вijіськовослужбовц.івС±дд.Iвськсівинагорода 2]12

2113

Нарахування на оплату працj 2120
I3икористання товар1в і послуг_Г±,"еі`и.матерiали,обладнання та iнвентар 2200

2210
Мс,"камснти та псрев'язувальнi матерiали 2220
[ lрttдукти харчуванняОплатапослуг(крiмкомунальних) 2230

2240
Видатки на відрядженняВидаткитазаходиспецiального призначенняОплатакомунальнихпослугтаенергоносi.і.в 2250

2260

2270
О1 і.Iіа'га  тегIjіогюстачання()Iі:Ittніtіt;t]t)іjіюсIпtічаііня  та  водовlдведення

2271

2272



1 2 3 4 5`

OyUi ата електроенергi.і 2273
Опjіата природного газу 2274

Qп!літіtі  iltших енергоносl.ів та_iнших коіVIунаjіьних послуг 2275
С)п`ілапшенергосервiсу 2276
досjіiдження  i  розробки, окремi заходи  по реаjіiзацi.і. державних 2280

(регіонаjіі,н их)  1ірограм
дослit).jісенIія i розробки,  окремi заходи ро3витку Iю ресuлiзацi`і 2281

(Э:±Р±!s±s!±l±±!_(Регiонстьних)програм

Окремi .заходи по реалiзацi.[ дерэtсавних (регiонаjіьних) програм, не 2282
t;ідііесеііi  до 3аходiв розвитку

Обслуговуван[ія боргових зобов'язань 2400
Обслуговування внутрiшнiх боргових зобов'язань 2410

Обсjiуговування зовнjшнiх боргових з®бов'язань 2420
I Iо'і оіп I i 'і рансфер" 2600
Субсидi.і. та поточнi трансферти пiдприсмствам (установам, 26l0
органiзаііiям)

1 IогочHi трансферти органам державного управлiння iнших рiвнiв
2620

органiзацiям 2630

Соцiаjіьне забезпечення 2700 3  800 000 3  800 000
Ви1шаі`а іісI-ісiй  i  доіюмоги 2710

Стипендi.I 2720 3  800 000 3   80()  ()()()

IUшi  виILіа"  I1аселенн1о 2730
|Iішi   іIоI`Оішi   ви,гіатки 2800
{а|іi'гаjгIыіi  видатки 3000
I Iридбання основного капiталу з100

Придбашя обііаднання i предметiв довгострокового користування
3]10

{апiтальне будiвництво (придбання) 312о
Капiталыіе будiвництво (придбання) житjіа 3121

|\`аUiта`.п,і Ic бу;[iвництво (придбання)  iнших об'ектiв 3122
`к-аііiтzLгіьIIийремо1іт

31зо

Капiтаjіьний ремонт житлового фонду (примiщень) 3131

Капiтаjіьний ремонт iнших об'сктiв 3132

Рскttнсі`рукцiя  та реставрацiя 3140

Рекttнструкцiя житлового фонду (примiщень) 3141

Рекопструкцiя та реставрацiя  iнших об'€ктiв 3142

l'сс і'шраііi;і  і1ам'яток  культури,  iсторi.і. та архiтектури 3I43

С`і`вtэрешIя  державних  запасiв  i  резервiв 3I50

Придбаніія землi та нематерiаjіьних активiв 3160

(ап iтсUі ы і i  трансt|іер'I`и 3200

КаHiт€`jlьнi трансферти  пiдпри€мствам (установам, органiзацiям)
3210

Капiтаjіьнi трансферти органам державного угіравлiння  iнших 322о
)  )  г?  I   I   I   ()

I\.аіIi гаjтьпi траIIсt|tсрти урядам  iноземних держав та мiжнародним 3230
орI`анiзаLіiям

{агIiталыIi і.`рансt|tерти  [1аселенню 3240
[-1адаі][ія  вI+утрiшнiх кредитiв 4по

Надання кре;іитiв органам державного управjіiння  iнших рiвнiв
4111

I іа,іішш  і\-ре,'іHггiв  Ui,гUIрисмствам`  установам,  органiзацiям 4112

l  lа,'і.шнjі  iі!LLIи\  вну'грiшнiх  кредитiв 4113

Налання зовнiшнiх кредитiв 4210

Нерозподiленi видатки 9Dыг -

д:ирещ                                                                              С417                 Анг,г:ол\uи пАлА`ш

17сiчня2022       окJ(Ч|1СЛО,МIСЯЦЬ,Р|К)

"дИ#  "                                            л,UрисN(;']::Мк`; П"ВНd"т``--`сяурядку"НАдХОдЖЕННЯ~усього"lllхнавll.uь|"х3акJ`адlв`якимбе3посередньовстанов/1ен|прнjначенняу

жж"



3АТВГРдЖГНО
Наі<Е\'3  Мі+tістерс"а фінаіtсів  Укра]-"  28  січня  2002  року №  57  (у редакіhі  наказу

Мпіiстерства фпiансlв  УItра]іги  вiд 26 листопада 2012  року №  1220)

Затверджений

вадцят

ПОгоджено**:

(посада)

іпідпис)      іініціали і прізвище)

(число, місяць, рік)  М.П

)       ,.J~  (гнl#iал

плАн використАння БюджЕтних к

##?^jРданиленко
1  пр1звище)

•:#           lj;?(чис#.?\

33691902 "Вiд`окDемлений стрVктVlэний пiдроздiл" Полтавський d.аховий коледж
Нацiонального VнiвеDситетV харчових технологiй"

(код 3а €дРПОУ та найменування бюджетно'і` установи)
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.і.ни
Код та назва програмно.і. класифiкацi.і. видаткiв та кредитування державного бюджету

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

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

грн

-•-,,,:,...,,,,i

Ng з/п Пока3ники
Загальнийфонд

Спецiаjіьний фонд разом

видАтКИ ТА НАдАннЯ КРЕдИТ1В - усього 20552297 2600000 23152297

1,1 Поточні видатки 20552297 2600000 23152297
Заробiтна плата 15067790 1240000 16307790
Нарахування на оплату працi 3299900 260000 3559900
Предмети, матерiали, обладнання та інвентар 12495 150000 162495

Медикаменти та перев'язувальнi матерiали 2000 2000
Продукти харчування 660410 660410
Оплата послуг (крiм комунальних) 200000 200000
видатки на відрядження 1UUUU luuuu
Оплата теплопостачання 733540 400000 1133540
Оплата водопостачання та водовідведення 60000 90000 150000
Оплата електроенергi.і. 450000 200000 650000
Оплата природного газу
Оплата iнших енергоносi.і.в, та iнших комунальних

45500 45500послуг
uкремI заходи по реалізаціі державних

2500 2500(регiональних) програм, не вiднесенi до 3аходiв
Виплата пенсiй та допомоги
Стипендi.і. 2312 2312

-± Iншi виплати населенню 265850 265850  `

чр._оv,3Ё,тпv Жпоточнi видатки•.Ё* :ч`х,>!$$x`

Сt,"с,          АНаТОлійПАлАшЖЁ:;##-п_t##гі!fщж;R+Tлпшкд



3АТВЕРдЖЕНО
На]tа3 Мiшстерства фtнаttсiв Украi." 28 сiчня 2002 року № 57 (у редакщ1' наказу

Мiпістерства фінаIiсів Украі" вLц 26 jтистогіада 20 і 2 року №  1220)

Затверджений у сумi: десятьгт:ися.ч гDн.00 коп.
^ аё&'-К= is=L5LПхЧ`  р,2т  ~`':

Погоджено * * :

(посада)

іпідпис)       іініціали і прізвище)

(число,  м|сяць,  рiк)   М  П

плАн використАння БюджЕтних ко

'\

``(Ъй:СТЮТйJ1Ъ''ЯЦЬ`,

р,к,)   м.".

рiк

ЗЗ691902 Вiдокремлений структурний пiдроздiл "Полтавський  фаховий коледж
Нацiонального унiвфситету харчових технологiй"

(код 3а €дРПОУ та найменування бюджетно.і. установи)
м.Поjітава

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

220 Мiнiстерство освiти i науки Укра.і.ни
Код та на3ва програмно.і' класифiкацi.і. видаткiв та кредитування державного бюджету

2201420 Пiдготовка кадрiв закладами фахово.і. передвищо.і. Освiти~ '         (Кодта назва програмно.і. класифiкацi.і. видаткiв та кредитування  мiсцевих бюджетiв (  код та назва Типово.і. прог-рамно.і.

класифiкацi.і. видаткiв та кредитування  мiсцевих  бюджетiв    1  )

Код економiчно.і. класифiкацi.і. видаткiв бюджету/ кih-к=;сифiкацi.і. кредитування бюджету   3210
Капiтальнi трансферти  пiдпри€мствам (установам, органiзацiям)

(грн.)

г``,JrьIа~

Ng 3/п Показники
3агальнийфонд Спещальнийфонд разом

1 ВИдАТки тА НАдАнНЯ КРЕдИт1в -усього 10 000 10000

1.2. Капiтальнi видатки 10000 10000

Придбання обладнання i предметiв
10000 10000довгострокового  користування

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

Придбання землi i нематерiальних активiв /
L/    АнатолiйПАЛАШ"'шисW"р::::;;:i----_--_-_-_-:-._-::;-
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