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Вид бюджету Мiсцевий
код за еДРПОУ та найменування бюджетноТ установи 00301990 ,Щержавний вищий навчальний заклад
"Чернiвецький коледж дизайну та економiки" MicTo Чернiвцi, Чернiвецькоi областi

код та назва вiдомчот класифiкацiт видаткiв та кредитування бюджету 0б Органи з питаць освiти i науки

код та н€вва rrрограмноi класифiкацiт видаткiв та кредитyвання державного бюджету
(КОЛ Та НШва пРОграмноi класифiкачii видаткiв та кредиryвання мiсцевих бюлжаiв(кол та нвва Типовоi програмноi класифiкацii видаткiв та кред!Iтувавня
МiСЦеВИХ бЮджетiв / Тимчасовоi класифiкацii вилаткiв та кредитування дu бюджсгiв мiсцевого самоврядування, якi не застосовуrоть програмно-цiльового

мегоду)* 0611120 Пiдготовка кадрiв вищимп навчальними закладамш I i II piBHiB акрелитачiТ(коледжами, технiкумами,
училищами)

ЗАТВЕРДЖУЮ
flиректор .Щепарта
Чернiвецькоi О.ЩА

наукиMi,,n
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на 2018 piK
Номер

Дата
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н.

ffi
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ф

ltод** Найменування

Сума змiн (+

Зага,rьний

фонл

спецiальний

фонл

рАзом

z 3 4 5

НАДХОДЖЕННЯ - YСЬОГО 15100 15100
у тому числl:

цоходи (розписати за кодами класифiкацii доходiв бюджету) х
25020000 Huti dэtсерела власнLц HadxodltceHb бюdэrеmнuх усmанов х 15100 15100
25020 I 00 Блаzоdiйнi внескu, zранmu mа dарункu х 15100 15100

25020200

\ошmu, що оmрuмуюmь 1юоlсеmнl усm1новu Bio пioпрu€мсmq
lрzанiзацiй, фiзuчнuх осiб mа Bid iHu,tux бюdэюеmнuх успанов dля
,uконання цiльовuх захоdiв, у mому чuслi захоdiв з вidчуэtсення dля
:успiльнuх поmреб земельнtlх diлянок mа розмiщенtм на Hux iншuх
лб'екmiв нерухомоео майна, tцо перебуваюmь у прuваmнiй власноспi
Ьiзuчнtlt або юрuduчнuх осiб

х

Рiнансування (розпuсаmu за коdамu масuфiкацii' фiнансування бюdэюеmу
ю muпоJl4 борzовоzо зобов'юання) х
1овернення креOumiв do бюdэюеmу (розпuсапu за KodaMu про?рамноi
uасuфiкацii вudаmкiв mа креdumування бюdасеmу, масuфiкацii
среdumуван ня бюdэюеmу)

ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТIВ - усього 15 100 15100
у ToMv числl:
видатки (розписати за кодами економlчноI класифiкацii
видаткiв бюджетч)

2000 Поточнi видатки 15100 15100

2200 Використання ToBapiB i послуг 15100 15100

2280
дослiдження i розробки, okpeMi заходи по реалiзаuiт

державних (пегiональних) ппогпам
15 l00 15100

...fr.,_
OKpeMi заходи по реалiзачii державних (регiональних)

rrрограм, не вiднесенi до заходiв розвитку
15 100./-1 15l00
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Додаток 1 l
до l!Фрукцii про сшцання i виконшня розпису Дерхавного бюджЕry
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про змlни до кошторису 2018 piK

Номер

.Щата

Вид бюджету Мiсцевий
кол за С.ЩРПОУ та найменування бюджетноi установи 00301990 ,Щержавний вищий навчальний заклад
"Чернiвецький коледж дизайнч та економiки" MicTo Чернiвцi, ЧернiЬецькоi областi

КоД та назва вiдомчоТ класифiкацiТ видаткiв та кредитування бюджету 06 Органи з питань освiти i начки

Код та назва програмноТ класифiкацiТ видаткiв та кредитування державного бюджету
(код та нава лрограмноi класифiкачii видаткiв та кредитування мiсцевих бюджтiв(код та ншва Типовоi програмноi класифiкачli вилаткiв та крелиryвання
МiСЦеВих бЮджетiв / Тимчасовоi шаацфiкацii видаткiв та кредиryваквя для бюджетiв мiсцевого самовряд}ваввя, якl ве застосовують програмно-чiльового

метолу)* 061ll20 Пiдготовка кадрiв вищими навчальнимп закладамlл I i II piBHiB акредштацi'f(коледжами,технiкумами,
училишrами)
Пiдстава

ЗАТВЕРДЖУЮ
,Щиректор Щепартаменry освiти i

ЧернiвецькоТОДА

07.12.2018

Ед,-, *t 
-

Щ*";п

н,

Код** Найменування

Сума змiн (+

загальний

фонд

спецiальний
фонд

рАзом

2 J 4 5

НАДХОДЖЕННЯ - yсього к |7200l 172001
ч томy числl:

доходи (розписати за кодами класифiкацiТ доходiв бюджетч) к

250 l 000с
Наdхоdэюення Bid плаmu за послуа\ tцо наdаюпься бюdэюеtпнuмu

усmановалlu зzidно iз законоdавсmвом
х 17200\ |7200l

250l0l0c
Плаmа за послу?u, uqo наdаюпься бюDэюеmншмu усmановамu зzidно з ij

основною diяпьнiсmю х l1000 11000

250 l 0200
Наdхоdасення бюdэюепнuх усmанов Bid dоdаmковоl' (zоспоdарськоi)

diмьноспi х l 5800 l 158001

250l 0300 плаmа за оtэенdч майна бюdэtсепнuх усmанов к з000 3000
фiнансування (рвпuсаmu за коdаuu кпасuфiкацi[ фiнансування бюdасеmу
за muпом бооzовоzо -зобов'язання) х
повернення креOumlв оо оюфюеmу (розпuсаmu за коОамu про?рамноi
кп асuф iкацii вudаmк iB mа кре dumування бюduсепу, класuфiкацii
кр е dumув а н н я б ю dlсе пv )

ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТIВ - усього х 17200l l7200l
у томy числl: х
видатки (розписати за кодами економiчноТ класифiкачiТ
видаткiв бюджету) х

2000 поточнi видатки х l 57001 157001
2200 Викопистання ToBaoiB i послчг к l 5700l 157001

2280
Щослiлження i розробки, oKpeMi заходи по реалiзацiТ

державних (регiональних) програм
к 1 57001 157001

2282
OKpeMi заходи по реалiзацiТ державних (регiональних)

програм. не вiднесенi до заходiв розвитку
к l 5700 1 157001

3000 капiтальнi видатки х l 5000 15000

3200 капiтальнi трансферти к l 5000 l5000

ffiж
Капiтальнi трансферти пiдприемствам (установамо

ý- органiзацiям)
к l 5000.l1 15000%э
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Додаток 9

до lнструкцii про складшня i виконання розпису.Щержавного
бюлжеry Украiни

ЗАТВЕРДЖУЮ
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"'fiЁkЪ\ti,п
l lдпOвiвлltьнд

2ВlВ Ё

3 сЕOв, fi
,Щиректор !епартаменry освiти i

ý
Рд

07.12.2018

0сOLьtцfi М"

довIдкА
про змiни до плану використання бюджетних коштiв н

Номер

,Щата

Вил бюлжеry Мiсцевий
КОД За еДРПОУ та наЙменування бюджетноТ установи 00301990 flержавний вищий навчальний
заклад "чернiвецький коледж дизайну та економiки" MicTo Чернiвцiо Чернiвецькоi областi

код та назва вiдомчоi класифiкацiт видаткiв та кредитуванлrя бюджетч 06 Опгани 3 питань освiти i наvки

Код та назва програмноТ класифiкацiТ видаткiв та кредитуван}ш державного бюджету
(кoдтаназвапpoГpaмнoiкласифiкaIriТвидa'ni"iаu
та крýдитуванЕя мiсцевих бюджегiв / Тимчасовоi класифiкаrii вилаткiв та кредитуванюI для бюджсгiв мiсцевого самоврядуванrrя, якi не
застосов}.ють програмно-цiльового мегоду)* 0611120 Пiдготовка кадрiв вищими навчальними 3акладами l i II piBHiB
акредитацiТ (коледжами, технiкумами, училищами)
Пiдстава:
Код економiчноi класифiкацii видаткiв бюлжиу 2282 OKpeMi зiжоди по реалiзачii лержавних (регiональних) програм, не вiднесенi до
за,ходiв розвлrгку

н.

Ns з/п найменчвання

Сума змiн (+

Загальний фонд
спецiальний

фонд

рАзом

l 2 з 4 5

1 ЦИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТIВ - усього 0 0 0
1.1 Поточнi видатки 0 0 0

Предчети, матерiали, обладнання та iHBeHTap 160000 1б0000
оплата теплопостачання -35000 _35000

Оплата rrриродного газу -125000 -125000
|.2 Капiтальнi видатки
1.3 Наданпя внутрiшнiх кредитiв
1.4 Надання зовнiшнiх кредитiв
*
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Додаток l l
до lвФрукцii про сшадавня i виконанш розпису ,Щсржаввого бюлхту
Украiни

енry освiти i науки
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м.п.

про змiни до кошторису на 201
Номер

.Щата 10.12.2018

Вид бюджету Мiсцевий
код за еДРПОУ та наймешування бюджетноТустанови 00301990,Щерхсавний вищий навчальний заклад
"Чернiвецький коледж дизайну та економiки" MicTo Чернiвuiо Чернiвецькоi областi

Код та назва вiдомчоТ класифiкацii видаткiв та кредитування бюджету 0б Органц з питань освiти i наyки

Код та назва програмноТ класифiкацiТ видаткiв та кредитування державного бюджету
(код та назва програмноi класифiкачii видаткiв та кредиryвання мiсцевих бюджаiв(кол та назва Типовоi програмноi шасифiкафi видакiв та кредитування
МiСцевих бюджriв / Тимчасовоi шасифiкацii вилаткiв та кредитуваЕня дJш бюджаiв мiсцевого самовряryваншя, якi не засгосовують програмно-цiльового

метолу)* 0бl l l20 IIiдготовка кадрiв вищшми навчальними закпадами I i II piBHiB акредитацii (коледжами, технiкумами,
училищами)

15

ЗАТВЕРДЖУЮ

lio.*. Пшriйчук

ф
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Пiдстава
грн.

Код** Найменування

Сума змiн (+

загальний

фонл

спецiальний

фонд

рАзом

l 2 4 5

НМХОДЖЕННЯ - усього бзб0 бзб0
у томy числl:

цоходи (розписати за кодами класифiкацiТ доходiв бюджету) х
25020000 iHuli dэкерела власнtlх наdхоduсень бюduсеmнuх усmанов х 63б0 бзб0
25020 l 00 Блаzоdiйнi BHecKlt, ?Dанпu mа dарчнкu х 3200 3200

25020200

кошmu, u|о оmрuлуюmь оюоjсеmнl усmановu вю пlопрuсмсmв,
эрzанiзацiй, фiзuчнtlх осiб mа Bid iHulux бюdэюеmншх успанов dля
зllконання цiльовuх зсаоdiв, у mому чuслi захоdiв з вidчуэtсення dля
:успiльнtьt поmреб земельнtм diлянок mа розмitценчх на нuх iHutux
эб'екmiв нерухомоео майна, tцо перебуваюmь у прuваmнiй власносmi
фiзuчнttх або юрudччнчх осiб

х 3160 31б0

ф iнансування (рфпuсаmu за коdамu класuфiкацii фiнансування бюdэlсеmу
за muпом борzовоzо зобов'жання) х
повернення креОumiв dо бюdilсеmу (розпuсаmu за KodaMu проzрамноi
класuфiкацii вudаmкiв mа креdumування бюdlсеmу, класuфiкацii
креdumування бюdlюеmу)

ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТIВ - ЧСЬОГО 6360 б360
у тому числl:
видатки (розписати за кодами економiчнот класифiкачiт
видаткiв бюджету)

2000 поточнi видатки бз60 63б0
2200 ВикоDистання ToBapiB i послчr 63б0 6360

2280
ffослiдження i розробки, oKpeMi заходи по реалiзацiТ

державних (регiона.ltьних) пDогDам
6360 бзб0

2282
OKpeMi заходи по реалiзацiТ державних (регiона.гlьних)

програм, не BiдHecelti до заходiв розвитку ff60 бзб0
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