
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ MiHicTepcTBa фiнансiв Украiни
28,01.2002 Ns 57
(у релакчii наказу MiHicTepcTBa фiнансiв УкраТни
04.12.20l5Nяlll8)

ФАрЁijgтрOЕfiilO тА hзffт,0 нА oыIl;i

кошторис
на 2018 piK

02011166 Комунальний вищий навчальний заклад "Кам'янський медичний коледжll .Щнiпропетровсько[ обласноi

дев ять мlлъионlв п
гривень 00 копiйок

(код за еДРПОУ та найменування

м.Кам'янське, Щнiпропетровськоi областi
(найменування MicTa, району, областi)

ержавного бюджету

(код та н.вва програмноТ класифiкацii видаткiв та кредитування мiсцевих бюджетiв (код та назва ТиповоТ програмноТ
класифiкацii видаткiВ та кредитування мiсцевиХ бюджетiВ / ТимчасовоТ класифiкацiТ видаткiв та кредитування для бюджетiв
мiсцевогО самоврядування, якi не застосовУють програмно-цiльового методу)* 07ll|20 "Пiдготовка кадрiв вищими
навчtцьними и I-II piBHiB iT (коледжами, техн ищами

Нойлtенуваннл код
Усього на Diк

рАзом
Загальний фонд

Спецiальний

фонд
l 2 з 4 5

НАДХОДЖЕНIIЯ - усього х 22 674 500,0а б 879 000,00 29 55з 500,0с
Надходження коштiв iз загЕtльного фонлу бюлжету х 22 б74 500.00 х 22 674 500.0а
Надходження коштiв iз спецiального фонду бюджсгу, у тому числi: х 6 879 000.00 6 879 000,0с
Наdхоdэюення Bid плаmu за послу2u| tцо наdаюmься бюdлсеmнчмu

усmановсtмu зziOно iз законоdавспвом
250l0000 6 879 000,00 б 879 000,0с

l lлата за посJIуги, що надаються бюдксгними установами згiдно з iX основною
дlяльнlстю 250l0100 б 507 600,00 6 507 бс0,0с

Надходкення бюджетних установ вiд додатковоТ (господарськоi) дiяльностi 250l0200 37l 400.00 з7l 400,00
IHuli dэюерела власнлlх наdхоdэrcень бюduсепнtм усmанов 25020000 х
(розписати за пiдгрупами)
iншi наdхоdэtсення, у mому чuслi: х
iHtai doxodu (розпuсаtпu за KodaMu масuфiкацiI doxodiB бюduсеmу) х

фiнансування (розпuсаmu за KodaMu масuфiкацii фiпанryвання
бюOэюеmу за muпом бореовоzо зобов'жання) х

повернення KpeduпiB dо бюdэlсеmу (розпuсапч за ксdамч проzрамноi
класuфiкацii BudamKiB па креdumування бюdсrcепу, класuфiкацii
креdumува н ня бюdэееmу)

х

х

ВИДАТКИ ТД НАДАННЯ КРЕДИТIВ - усього х 22 б74 500,00 6 879 000,00 29 553 500,00
Iоточнi видатки 2000 22 674 500,00 6 829 000,00 29 503 500,00
Эплата працi 21l0
3аробimна плаmа 21l I
Грошове эабе зпе чен нл вiйськовослусtсбовц iB 21]2
Царахування на оплаry прачi 2l20
Використання юварiв i послуг 2200 22 674 500,00 6 829 000,00 29 503 500,00
Предмети, матерiали, обладнання та iHBeHTap 22l0
Медикамеrrги та перев'язувальнi матер iали 2220
Продукги харчування 22з0
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l 2 з 4 5
Оплата посrryг (KpiM комунальних) 2240
Видатtи на вiдряддення 2250
Видатки та заходи спецiального призяачення 2260
Сrшата комунмьних послуг та енергоносiiЪ 2270
э плата теплопостачання 22,7|
сплаmа воdопосmачання mа воdовidвеdення 2272
Э ttл а mа е л е кmр ое н ере i r 2273
Оплаmа прuроdноzо zазу 2274
Опла па iHulщ eHepzoH ocilB 2275
Оплаmа eHepzocepBicy 2276

2280
22 б74 500,00 6 829 000,00 29 503 500,00

228 1

UKpeMl зсlхоOu По реалiзацii dep?,caBHtlx (реziональнuх) проzрам, не BidHeceHi do
lшodiB розвuпlсу

2282
22 б74 500,00 6 829 000,00 29 503 500,00

Обс.rryговуванвя боргових зобов'язань 2400
Обслуговуваннц вrrугрiшнiх боргових зобов'язань 24|0
Обсrryговування зовнiшнiх боргових зобов'язань 2420
Поточнi трансферти 2600
Субсидii та поЮчнi трансферти пiдприемствам (установам, органiзацiям) 26l0
Поючнi тансферти органам державного управлiнrrя iнших piBHiB 2620

Поючнi 1рансферти урядам iноземних держав та мiжнародним органiзацiям
2630

соцiальне забезпечення 2700
виплата пенсiй i допомоги 27l0
Стипеrrдii 2720
Iншi виплати населенню 27з0
Iншi поточнi видатки 2800 a

Капiтальнi видатки 3000 50 000,00 50 000,00
Iридбання основного капiталу з l00
Придбанця обладнання i предмсгiв довгострокового користування зl l0
Капiта,тьне будiвництво (придбання) з l20
Капiтальне будi внишгво (придбання) житла з 12l
Капiтальне булiвницгво (придбання) iнших об'екгiв зl22
Капiта,rьний ремонт 3 130

Капiта.льний ремоtп житлового фонду (примiщснь) зlзl
Капiтальний ремонт iнших об'екгiв з|з2
Реконсгрукцiя та рсставрацiя 3 l40
Реконgгрукцiя ж}rглqвого фонду (примiщень) 314l
Реконсrрукцiя та реставрацiя iнших об'екгiв з|42
Реставрацiя пам'яюк культури, icTopii та архiтекryDи з l43
Этворення державlrих запасiв i резервiв 3 150

Придбання землi та нематерiа.пьних акгивiв з l60
Капiтальнi трансфер,ги 3200 50 000,00 50 000,00
Капiта,rьнi трансферти пiдприемствам (установам, органiзацiям) 32 l0 50 000,00 50 000,00
капiтальнi трансферти органам д9ржавного управлiння iнших piBHiB з220

капiтальнi трансферти }рядам iноземних дсржав та мiжнаоолним опганiзаlliям
з2з0

Капiтальнi трансферти населенню 3240
Надання вн}.трiшнiх кредитiв 4110
Надання кредlrтiв органtll\.r державного управлiння iнших piBHiB 4l1l
Надання кредцтiв пiдприсмсгвап4, ycтzlнoBal\.l, органiзацiям 4l12
Надшrня iнших вrrутрiшнiх кредитiв 4l 13
Надання зовнiшнiх кредитiв 42|0
Нерозподiленi видатки 9000

Т.М.Тимченко
(iнiцiми i прiзвище)

О.О.Морозова
(iпiцiши i прiзвище)

рiввя, KpiM головних розпорядяикiв та нацiоншьних вищих безпосередвьо встановленi пршначення у деркшному


