
Погоджено**

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 
28.01.2002 № 57
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 
від 26.11.2012 № 1220)

Затверджений у сумі

(посада)

(підпис)
20________р

М.П

ПЛАН
використання бю дж етних кош тів  

на 2021 рік
_________________________________ 01566146 К ропивницькнй коледж  харчування та торгівлі___________________________

(Код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи)
____________________________________________________ місто К ронивницький______________________________________________

(найменування міста, району, області)
Вид бюджету Місцевий____________________________________________________________________________________________________
год та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджет) 06 Департамент освіти і науки ОДА_____________________
год та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету________________________________________
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації 
ждатків та кредитування місцевих бюджетів)1 0611101 Підготовка кадрів закладами фахової передвишої освіти за рахунок
місцевого бюджету_________________________________________________________________________________________________________
сод економічної класифікації видатків/ код класифікації кредитування бюджету 2282 Окремі заходи по реалізації державних 
регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку___________________________________________________________________

грн
№  з/п Показники Загальний фонд Спеціальний фонд Разом

1 2 3 4 5

і ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього 13259222 262465 13521687

1.1. Поточні видатки 13259222 262465 13521687
Оплата праці 7977856 183569 8161425
Заробітна плата 7977856 183569 8161425
Нарахування на оплату праці 1761615 40385 1802000
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 48900 25567 74467
Медикаменти та перев’язувальні матеріали 0 0 0
Продукти харчування 265100 0 265100
Оплата послуг (крім комунальних) 10700 6300 17000
Видатки на відрядження 1000 0 1000
Оплата теплопостачання 335078 0 335078
Оплата водопостачання та водовідведення 22572 0 22572
Оплата електроенергії 143000 0 143000
Оплата природного газу 0 0 0
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг 511 1 0 5111
Оплата енергосервісу 0 0 0
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) 
програм, не віднесені до заходів розвитку 500 2900 3400
Стипендії 2459390 0 2459390
Інші виплати населенню 228300 3744 232044
Інші поточні видатки 100 0 100

1.2. Капітальні видатки 0 0 0
1.3. Надання внутрішніх кредитів 0 0 0



,/п Показники Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
\ 2 3 4 5

1.4. Надання зовнішніх кредитів 0 _________0_____^ 0
* __________________________________________________________________________ ^ ___________________

ої служби/ 
ансового підрозділу Олена ДИ КУС АР

(П ІД П И С )

* Форма п ^ ^ т і щ і ^ і а Т̂Гя бюджетних коштів заповнюється за повною економічною класифікацією видатків бюджету та класифікацією кредиту вання бюджету без 
^значення цифрових кодів, у разі потреби може бути доповнена іншими показниками
** План використання бюджетних коштів затверджується одержувачами бюджетних коштів та погоджується розпорядниками коштів. Наявність або відсутність відбитка 
печатки одержувачів бюджетних коштів на документі відповідно до законодавства не є обов’язковою. Для закладів фахавої передвищої та вищої освіти та наукових установ, 
закладів охорони здоров'я, що утримуються за рахунок бюджетних коштів (крім закладів охорони здоров’я, видатки на які передбачені у статті 87 Бюджетного кодексу 
України) план використання бюджетних коштів підписується керівником установи та затверджується у порядку, встановленому для затвердження кошторисів

*** Заповнюється розпорядниками нижчого рівня, крім головних розпорядників та національних закладів вищої освіти, яким безпосередньо встановлені призначення у 
державному бюджеті.


