
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ MiHicTepcTBa фiнансiв УкраТни
28.01.2002 N9 57 (у редакцiт наказу
Мiнiсrерсrва фiнансiв Украiни вiд 04
rрудня 20,|5 року N 1118)

3атвердlсений у cyMi:
, рч мrtrьч9на lrrtr uvrlra ,, Hllru|Bcнlrl
0вв'яmь mчсяч чоmuрuсmа

(пiдпис)

кошторис
на 2022 piK

0111835З КиТвський фаховий коледжтранспортноТ iнфраструкryри

м.Киiв

п'яmOесяm o0uH ерчвня 00 копlOок(3

luрекmора

(найменування MicTa, району, областi)
Вид бюджеry Мiсцевий,

код та назва вiдомчоi класифiкацiТ видаткiв та кредиryвання бюджеry 06
органу КиТвськоТ MicbKoi ради (КМДА),

,Щепартамент освiти i науки виконавчого

код та назва програмноi класифiкацiт видаткiв та кредиryвання державного бюркеry

(код та назва програмноi класифiкацii видаткiв та кредиryвання мiсцевих бюджетiв (код та назва Типовоi програмноТ
класифiкацii видаткiв та кредиryвання мiсцевих бюджетiв* 061 1 102 Пiдготовка кадрiв закладами фаховоТ передвищоi
освiти за рахунок ocBiTHboi субвенцiТ )

}

Найменування
код

lg5q19 цб PiK
рАзом

загальний фонд
спецiальний

rlraч п

2 3 4
х

надходження коштiв iз загаль1.1ого фонду бюджеry х 3 359 451,00 х 3 ,l

надходження коцlтiв iз спецiального фонду бюджеry, у тому чисrli: х
наdхоOження Bio плаmч за послуеч, що наOаюmься оюФкеmнчмч
yсmановамч зеiOно iз законоёавсmвом 2501 0000

х

(Dозписати за пiдгрупами)
iншi 0жерела власнuх наOхоOх<ень бюФкеmнuх усmанов 25020 х
(роэписати за пiдгрупами)
iншi наdхоOження, у mому ччслi: х 451,

iншi dохоOч (розпчсаmч за коdамч класuфiкацli ёохоOiв
бюdжеmчl

х 3 359 451,0с

офiцiйнi mрансферmч 40000000 х 3 359 451,0с

В id ореан iB 0е plKaBHo ео у п равп iH ня 41 000000 х 451

счбвонц|[ з ёвакавноео бюOхсвmу мiсцевuм бюФкеmам 41 030000 х 3 359 451,0с
Освimня субввнцiя з 0еркавноео бюФкеmу мiсцевuм
бюOжеmам 4,1033900

х
3 359 451,0с

фlнансування (розпчсаmч за кооамч класчфкацI фlнансування
бюёжеmч за muпом бораовоео зобов'язання)

х

повернення крвочmlв оо окruкеmу |розпчсапlч за кооамч х

клвсuфiкаuil' коеOumvвання бюOжеmч) х

вимтки тА нАдАн1{я
кРЕдитlВ - усього

х 3 359 451,00 3 359 451,00

Поточнi видатки 2000 3 359 45l, з 359 451,
Оплата працi i нарахування на заробiтну плаry 21 00

Оплаmа працi 2110
3аробiтна плата 2111
Грошове забезпечення вiйськовgслуlкбовцiв 211
суддiвська винагорода 2113

нарахчвання на оплаmлl прецi 2120

1

з з59 451 , з



та поточнi трансферти пiдприемствам
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Керiвник

Головний

€вген ЗУБ

(начальник
2022р -Вiкгорiя 

БЕЗБАХ



ЗЛТВЕРДЖУЮ
Перший

ЗАТВЕРДКЕНО Наказ MiHicTepTBa фiнансiв Украihи
28.01.2002 I! 57 (у рлаlсrii наказу MiHicTepTBa

фiнансiв Украi'ни вiл 2б.11.2012 Nч l220)

ртаменту освiти i науки

12 сiчня2022р

ПЛАН ВИКОРИСТЛННЯ
на 2022piK

код за СДРПОУ та нйменування бюджетноi установи 0l118353 Ки'fвський фаховий iнфраструкгури
вид бюджету Мiсцевий
код та нaвва типовоi вiдомчоi класифiкачii видаткiв мiсцевих бюджетiв

06 .Щепартамент освiти i науки, молодi тs спорту виконавчого органу КиiЪсько[ Micbкol радш (Ки[вськоt

державноr адмiнiстрацii)
код та назва програмноi класифiкачii вилаткiв та крелrтryвання мiсцевюr бюджсгiв (код та назва TIfiIoBoi програмноi класифiкачii видаткiв та

кредитувапня мiсцевlо< бюлжсгiв / )

0б1 1 102 Пiдготовка кадрiв закладами фаховоI передвищо[ освiти за рахунок ocBiTнbo[ субвенцit )
Код економiчноi класифiкацiТ видаткiв бюджетиу код класифiкацii кредLrryвання бюджету

2282 OKpeMi заходи по реалiзацil державних (регiональних) програм, не BИHeceHi до заходiв розвитку

ff;,,Ё
Ьэ *7 l,',

W

водопостачання i водовiдведеннrl

заходи по ралiзачii лержавних (ргiональних) прграм, не

Iншi виплати населенню

€вген зуБ

пiлрозлfuv) БЕзБАх



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мiнiсrерсгва фiнансiв УкраТни
28.01.2002 N9 57 (у редакцiI накаэу
Мiнiсгерства фiнансiв УкраТни вiд 04
грудня2015рокуN1118)

3атвердlсений у cyMi:
нёаччЯ l r, ь м,!, ьч9н, В ulJ,c, l п
щlсmоесяm п'яmь mчсяч Oвlсmt
сiмdесяm clM epuBeHb 00 копlйок(20

П Bplu u й засmуп н u к Рu ракmора
l

#::,tiff?l
Вiпорiя

01118353 Ки[вський

кошторис
на 2022 piк

та найменування бюджетноI установи)
м.КиТв

(найменування MicTa, району, обласri)

Вид бюркеry Мiсцевий,

код та назва вiдомчоТ класифiкацiТ видаткiв та кредиryвання бюджеry 06
органч КиТвськоТ MicbKoT ради (КМДА),

flепартамент освiти i науки виконавчого

код та назва програмноТ класифiкацiТ видаткiв та кредиryвання державного бюджеry

(код та назва програмноТ класифiкацiТ видаткiв та кредиryвання мiсцевих бюджетiв (код та назва Типовоi програмноТ

класифiкацiт видаткiв та кредиryвання мiсцевих бюджетiв* 06'l 1 10'1 Пiдготовка кадрiв закладами фаховоТ передвиrлоi
освiти за раryнок коштiв мiсцевого бюджеry )

Найменування
код

Усього на piK
рАзом

заrальний фонд
спецIальнии

2 3 4 5

НМХОДЖЕННЯ _ ЧСЬОГО х 14 66о 7тт 5 604 500,00 20 2в5 277,
Надходження коштiв iз загальног0 фонду oюджеry х 14 660 777 х 14 660 777,00

Надходження коtлтiв iз спецiального фонду бюджеry, у тому числi: х 5 604 500,00 5 604 500,00

нйiоёlкення вid плаmч за послуеч, шо наOаюmься
бюёжеmн uм u усmановам ч зеiOно iз законоdавсmвом 2501 0000

х
5 604 500,00 5 604 500,00

(Dоэписати за пiдгрупами)
плаmа за послуеч, що наOаюmься оюФкеmнuмч
усmановамч зеiOно з iX основною diяльнiсmю 2501 01 00

х
2 9,15 900,00 2 915 900,0с

НаOхоOlкення бюdх<еmнuх усmанов BiO oo1am4ogo|
( еос п оd а Dсь Koi') d i я п ь н ос m i 2501 0200

х
2 676 600,00 2 676 600,0с

ТТЛmаЗа оренdу майна бюOх<еmнuх усmанов, що
зОiйснюеmься вidповiёно dо Закону YKpaiHu'Про оренёу
0ерх<авноео mа комунальноао майна" 2501 030с

х
12 000,00 12 000,00

iншi dlкерела власнuх наOхоФкень бюOжеmнuх усmа 25020000 х

)озписати за пiдгрупами)
iHai наdхоdх<ення, у mому ччслi: х

iншi 1oxoOu (розпuсаmч за коOамч класuфiкацii ёохоOiв
бюФквmч)

х

фiнансування (розпчсаmч за коOамч класчфiкацil- фlнансування
бюOжеmу за muпом бореовоео зобов'язання)

х

поворнення креочmlв оо оюФкеmу (розпчсаmч за коQамч х

класuфiкаuii креOumування бюdх<вmу)
х

ВИМТКИ ТА НАДЦННЯ
КРЕДИТlВ - усього

х 14 660 777,00 5 604 500,00 20 265 277,00

Поточнi видатки 2000 14 660 777,00 5 604 500,00 20 2в5 277,

Оплата поацi j нарахування на заробiтну плаry 21 00

оплаmа працi 2110
3аробiтна плата 211

Т Грошовезабезпеченнявiйськовослуrкбовцiв 211

1

, IрUёlJdмпUl N ldчuчJIлqчIl



,14 660 777;ffiдТ;о ре ЛЪаТЪе ржа в н и х

ЙТбБчiГТрансфФти пiдприемствам

Фiаffi деFжаЫого управлiння

УрТfiifr.iБЪмнП держав та

урдЪfr]БамнП держав та

Керiвник

Головний бцгалтер,

€вген ЗУБ

(начальrrик плановопфiнацсового пiдроздi,IIу) 
л л _м.П. 12 еiчня 2022р

/- Вiкrорiя БЕЗБАХ



ПЛАН ВИКОРИСТЛННЯ БЮДЖЕТНИХ
на 2022piK

код за е,ЩПОУ та найменування бюджgгноiустанови 01118353 КиIвський фаховий

ЗЛТВЕРДЖУЮ
Перший заступник

коледж

ЗАТВЕР,DI(EНО Наказ MiHicTepcTBa фiнансiв Украihи
28.01.2002 Nч 57 (у рлащii наказу MiHicTepTBa

фiнансiв Украiiни вiд 26, 1 1.2012 N 1220)

освlти l Hayt(tl

-;q
\*,9
<?ц

влrл бюлжеry Мiсцевшй
код та назва типовоТ вiдомчоi класифiкачii видаткiв мiсцевих бюджетiв
06 .Щепартамент освiти i HayKll, молодi та спорту виконавчого органу Ки[всько[ MicbKo[ рапи (КиiЪськоl
державно[ адмiнiстраuii)
код та назва програмноi класифiкачii вилаткiв та крелиryваrпrя мiсцевtа< бюджегiв (код та назва Тшlовоi програtuноi класифiкшrii видаткiв та
кредrryвашrя мiсцевто< бюлжетiв / )

0б1l101 ПИготовка кадрiв закладами фахово[ передвищо[ ocBiти за рахунок коштiв мiсцевого бюлжеry )
Код економiчноТ класифiкацiТ видаткiв бюджетиу кол класифiкацiТ крелиT вання бюлжеry

2282 OKpeMi заходи по реалiзацifдержавних (регiональних) програм, не вИнесенiдо заходiв розвитку

{ý
'о9
;Ё

Ns з/п показники Загальний фонл Спецiальний фонд Разом

1

вилА,r,ки,r,A нАллння кр}-ли l,rБ -
усього 14660777 5б04500,00 20265277

1.1 Поточнi впдатки 14660777 5б04500,00 20265271
Заробiтна гшата 7027380 3185700,00 10213080
Нарахування на огшrаry прачi 154602з 701000,00 224702з
Предмети, матерi€tли, обладнання та iIBeHTap 12807з 84000,00 2|207з
Медикаменти та перев'язlъапьнi матерiали 121101 4000,00 125101
Пролукти xaptryBaнIul 599281 599287
Оплата посJryг (KpiM комуна-пьнrж) 167254 140000,00 307254
Видатки на вiдрядження 0

оплата теплопостачання 1332бб5 811000,00 2l43665
Ошtата водопостачання i водовiдведенrul 304500 183100,00 487б00

Оплата електроенергiТ 1078416 407700,00 1486116

Оплата природного газу 0

Оплата iнших енергоносiЪ 2754| 80000,00 107541
OKpMi захоли по ралiзачii лержавних (ргiональних) програм, не

вiднесенi до захолiв розвитку 0

вишtата пенсiй та допомоги 0

стипендiт 2253053 2253053
Iншi виплати населенню 75484 ,, 75484
нш tlоточнl видатки 8000,00 8000

-- {zry €вген ЗУБ,/
Ф
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пiдрозлiлу)
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