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Наказ MiHicтepcтBa фiнансiв Украiни
28 сiчн, 2002 року Ns 57
(у редакцii наказу MiHicтepcтBa фiнансis УкраТни
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(сума словами i

;1,? 905 800,00 (Дванадцять мiл ьЙон iB Дев'яiiот п'ять тисяч
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кошторис
на 2019 piK

. о03о1990 Державний виtций навчальний заклад "Чернiвецький коледж дизайнута економiки"
(код за €ДРПОУ та найменування бюджетноi установи)

MicTo Чернiвцi, Чернiвецькоi областi
(найменуваннл MicTa, району, областi)

Вид бюджетч мlсцЕВИЙ

кодтаназвавiдомчоiкласифiкацiтвидаткiвтакредитчваннябюджету 06 органlзпитаньосвiтиiнауки

код та назва програмнот класифiкацiт видаткiв та кредитчвання державного бюджету
(код та нвва програмноi класифiкацiI видаткiв та кредитування мiсцевих бюджетiв (код та назва Типовоi програмноТ класифiкацii
видаткiв та кредиryвання мiсцевих бюджетiв / ТимчасовоТ класифiкацiТ видаткiв та кредитування для бюджетiв мiсцевого
самоврядування, якi не застосовують програмно-цiльового методу)" 0611120 Пiдготовка кадрiв вичlими навчальними закладами l-
l l piBHiB акредитацiI (коледжам и, техн iкумами, уч ил ичlами))

Найменування код рАзом
3агальний фонд Спецiальний фонд

1 2 4 5

ндлYол)l{Fннq х 1 44з 800-о0 1 462 000.00 l 2 qоч 8оо оr
-lадходження коштiв iз загального фондч бюджеw 11 443 800.00 1 44з 800,0
Jадходження коштiв iз спеuiального фонлч бюлжеw_ v ToMv числi: х 1 462 000,00 1 462 оо

Надходження вiд плати за послуги, lцо надаються бюджетними установами
з гiл но iз за кон ол е вaтво м

2 50 10000 х 1 462 000,00 l 462 000,00

Плата за послуги, ц!о надаються бюджетними устано8ами згiдно з i'x
оaнпRнпh лiопьчiгти 2 5 010100 х 1 290 800,00 l 290 800,00

Чалхолження бюлжетних vстанов вiл лолаткоRоi' (госполапськоil л iяльностi
2 5 0 10200 х t60 200,00 160 200,00

гlлата за ооенлч майна бюлжетних vGaHoB 2 5о 10з 00 1l 000,00 11 000,00
uайна koiM неоvхомого майна) 2 50 10400
Iншi лжеоела власних налхолrrcнь бюлжетних vстdнов 2 50200о0

Елаголiйнi внески. гп2нти те лепvнки 2 5020 100 х
Кошти, що отримують бюджетнi установи вiд пiдприсмств, органiзацiй,
фiзичних осiб та вiд iнчlих бюджетних установ для виконання цiльових
пходiв, у тому числi эаходiв з вiдчуження для суспiльних потреб земельних
цiлянок та розмilrJ,ених на них iнчrих o6'cKTiB нерухомого майна, що
прпебvаэптl v ппuаэтчiй апr.ч^?ri Aiauuцttw эБа паuпtluчtlw агiб

2 5020200 х

КоtJ!ти, ц!о отримують вичli та професiйно-технiчнi навчальнi заклади вiд
оозмiщення на депозитах тимчасоЕо вiльних бюджетних коштiв, отриманих эа
надання платних послvг. якшо таким закладам законом надано вiлповiлне поаво

2 5020з00 х

Коати, отриманi вiд реалiзацii майнових прав на фiльми, вихiднi матерiали фiльмiв
та фiльмокопiЙ, c|BopeHi за бюджетнi кошти як за державним замовленням, так i на
vMoaay bi ня нrорпi пi лтпи м ! и

2 5 020400 х

lнщl надходження, v ToMV числl:

iншi доходи (Dозписати за кодами класибiкачii'лохолiв бюлжетv) х

фiнансування (розписати за кодам и класифiкацii' фiнансування бюджеry за
типом бооrового зобов'язан ня)

х

х
R.uплткu т^ ндл^ннq kрЕлитlп - 11 44з 8оо.о{ 1 462 0o0,0t 12 905 800,0(

''lоточнi видатки 2000 11 44з 800,0( 1 452 000,0( 12 895 800,0(
эплата пDашi i наDахчвання на заDобiтнv платч 2 100
эплата пDаui 2 110
JaooбiTHa плата 211 1

гро ш ове забе зп еч е н н я в i й с ь ко вослчжбо в u i в 2112
,lаDахVвання на оплатV пDацi 21,2о
]икоDистання TosaDiB i послчг 2 200 1 443 800,0( 1 452 ooo,ot 12 895 800.0d
lDедмети_ матеDiали. облалнання та iHBeHTao 22|о

222о
'lполvпи хапччп 7?зо
)плата послуг (KpiM комчнмьних) ?24о
зидатки на вiдDядження )?\о
зидатки-та заходи спеuiального пDизначення 226о
)плата" комvнальних послчг та енеDгоносiiя 727о
)плата теплопостачання 2 271



i розробки, oкpeMi заходи по реалiзацii державних (регiональних)

i розробки, oKpevi заходи розвитку по реалiзацii державних

заходи по реалiэацi|державних (регiональних) програм, не вiднесенi до

и чDялам iноземних деDжав та

ня lнших внчтDlшнlх

Керiвник

би / начальник планово-фiнансового

14 сiчня 20].9 ooKv
(число, мiсяць, piK)

M.l. Пекарський
(iнiцiали i прiзвище)

Н.о. Чобанч
(iнiцiали l поiз8ище)

до класифiкацiТ кредитування бюджету та не врахову€тьс, у рrдку "НАДХОДЖЕННЯ - усього'.
рiвнл, KpiM aonoa"", роiпорлд"икiв та нацlонмьних вищих навчмьних закладiв, лким безпосередньо всановленi призначення у державному бюджет|,


