
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ MiHicTepcTBa фiнансiв Украiни
28 сiчня 2002 porcy Nэ 57
(у рлакчiТ наказу MiHicTepcTBa фiнансiв Украiни
04.12.20l5N9 ll18)

кошторис
на 2019 piK

0201l1бб Комунальний заклад вищоiосвiти "Кам'янський медичнlrй коледжi|Щнiпропетровсько[обласноiради'l
(кол за е.ЩРПОУ та найменуванш бюджегноi усганови)

(код та назва програмноТ класифiкацiТ видаткiв та кредитування мiсцевих бtоджетiв (код та назва ТиповоТ програмноi
класифiкацiт видаткiв та кредитування мiсцевих бюджетiв / Тимчасовот класифiкацiт видаткiв та кредитування для бюджетiв
мiсцевого самоврядування, якi не застосовують програмно-цiльового методу) 07l1l20 Пiдготовка к4дрiв вищими

l

Найлtенувапнл Код

Усього на piK

рАзом
Загальний фонд

спецiальний

фонд
l 2 J 4 5

НАДХОДЖЕННЯ - усього х 28 38l 000.00 7 828 000,00 36 209 000,00
гlадходжен ня, коштlв lз загмьного фонду бюджету х 28 38l 000.00 28 38l 000.00
Надходження коштiв iз спецiального фонду бюджету, утому числi: х 7 828 000.00 7 828 000.00
Наdхоdэrcення Bid rпаmu за послу2u, tцо наdаюmься бюdэсеmнuмu
успановсlлru зеidно iз законоdавсmвом

250l0000 х 7 828 000,00 7 828 000,00

розписати за пiдгрупами)
Плаtпа за послу2u, lцо наdаюmься бюdэвеmнuмu усmановсlмu з?idно з й
основною diмьнiспю 250l0l 00 х 7 4l0 400,00 7 4l 0 400,00

250 l 0200 х 4l7 б00,00 4l7 600,00

|Huli dэlсерела власнtдс наdхоdэrень бюdэеепнuх усmанов 25020000 х
(розписати за пiлгрупами)
iHuli наdхоdэtсення, у tпому чuслi: х
lнщi doxodu (рDзпuсаmu за KoOaMu масuфiкацii doxodiB бюdасеmу)

фiнансування (розпuсаmu за коdамu класuфiкацi t- фiнансуван ня
бюdэtсепу за muпом борzовоео зобов'жання)

повернення KpeduпiB dо бюdэсепу (розпuсаmu за Kodшtu про2рамноi
класuфiкацii вudаmкiв mа креdurпування бюdэrcеmу, класuфi кацii
кр е dumy ва н ня б ю d эю е mу) х

ВИ{ДlЦЦ ТА НАДАННЯ КРЕДlIТIВ - усього х 28 381 000,00 7 828 000,00 зб 209 000,00
Поточнi видатКи 2000 28 38l 000,00 7 768 000,00 36 149 000,00
Оплата прачi i нараryвання на заробiтltу плаry 2 l00
Оплата працi 2l l0
Заробiпна ruаmа 2111
Гр ошо в е заб е зп е ч е н ня в i й с ько во слуэrбовц i в 21 l2
Нараryвання на оплаry прачi 2120
Використання ToBapiB i послул 2200 ?8 38l 000,00 7 768 000,00 36 149 000,00
Предмети, матерiали, обладнання та iHBeHTap 22l0
Медикамонти та перев'язува.пьнi матерiали 2220

Затверджений у cyMi



l 2 3 4 5
Iрлукти харчування 22з0
Оплата послуг (KpiM комунальних) 2240
Видатки на вiдрядження 2250
Видатки та заходи спецiа.пьного призначення 2260
Оплата комуна.пьних послуг та енергоносiiв 22,70
оплата теплопостачан ня 227|
омаmа воdопосmачання mа воdовidвеdення 2272
Оtuаmа елекmроенерzii 2273
Cru о mа п р upoD н ozo zсlзу 111 t

Смаmа iHtaux eHepeoHocii:B mа iншuх комунальнuх послуz 2275
Оttлапа eHepzocepBicy 2276
Лослцження l розробки, oKpeMi заходи ло реалiзацiТдержавних 1регiональниi|
програм

2280 28 38I 000,00 7 768 000,00 36 1 49 000,00
tlослidасення i розробкu, oKpeMi эахоdu роэвumry по рёйБфi dерсrавнllх
(ре ei онал bHux) проzрсдl

228 1

OKpeMi захоdu по реалiэаtlit dержавнчх (реziональнш) проzрам, не вidiёсёi|dо
захоdiв розвuпý

2282 28 381 000,00 7 768 000,00 36 l49 000,00

Обслуговування боргових зобов'язань 2400
Обслуговуван ня внутрiш н ix боргових зобов'язан ь 24l0
Обслуговуван ня зовнi шнiх боргових зобовiязань 2420
Поточнi трансферти 2б00
Субсидii та поточнi трансфертн пiдприемствам (установам, органiзацiям) 26|0
Поточнi трансферти органам державного управлiння iнших piBHiB 2620

Поточнi трансферти урядам iноземних держав та мiжнародним органiзацiям
26з0

Соцiальне забезпечення 2700
виплата пенсiй i допомоги 2,1l0
Стипендii 2720
ншl виплати llаселенню 2730
ншl поmчнl видатки 2800 a

Капiтальнi видатки з000 60 000,00 60 000,00
Iридбання основного капiталу з l00

Придбання обла,днання i предметiв довгострокового корисryвання зl l0
Капiтальне булiвництво (придбання) з l20
Капiгальне будiвництво (придбання) житла зl2l
Капiтальне буаiвництво (придбання) iнших об'ектiв з 22
Капiтальний ремонт з 30

Капiтальни й ремонт житлового фонду (примiщень) J зl
Капiтмьний ремонт iнших об'ектiв з з2
Реконструкцiя та реставрацiя J 40
Реконструкцiя житлового фонду (примiщень) з 141

Реконструкцiя та DеставDацiя iнtttих об'ектiв J 42
реставрацiя пам'яток кyльтуDи. icTopii та архiтектчои J 43

Створення державних запасiв i резеовiв J 50

Придбаtrня землi та нематерiальних активiв б0
Капiтальнi трансферти з200 60 000,00 60 000,00
Капiтальнi трансферти пiдприсмствам (установам, органiзацiям) 3210 60 000,00 60 000,00
Капiтальнi траilсферти органам державного управлiння iнших DiBHiB з220

капiтальнi трансферти урядам iноземних держав та мiжнаDодним оDганiзацiям
32з0

капi га,rьнi трансфеDти населенню з240
Надання впутрiшнiх кредl|тiв 4 10
Надання кредtrтiв органам державного управлiння iнших piBHiB 4 ll
Ц9дqц* кредитiв пiдприемствам, установам, оргаrliзацiям 4 |2
Надання iншцх внутрiшнiх кредитiв 41 13
Надання зовнiшнiх кlrедитiв 42l0
Нерозподiленi видатки 9000

бiltrffа

forБ

Т.М.Тимченко
(iнiцiщи iлрiзвище)

О.О.Морозова

08.0I.2019 р.
(число, мiсяць, piK)

(iнiцiши iпрiзвище)

iлно ло шасифiшчii кредиryвання бюмqу та не врцовуФься у рялку ''НА.ЩХО/Щ(ЕННЯ - усьоrc"
нижчого рlвня, KplM rcловних [ю3порлДннкlв та нацlоншьНих вищих ншчшьНих замадiв, яким безпосередньо вФаНовленl призначенн' у державному


