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Затверлжений в cyMi: Шiстнадцять мiльйонiв п'ятсот
дев'яносто тисяч грн. 00 коп. ( l6590000,00 грн.)

(сума словами l чифрами)

КОШТОРLIС
на 2022 piK

0030l990 Чернiвеuькlrй фаховийr коледж технологiй та дизайну

)Ё?

ýi
(код за СДРПОУ m найменування бюлжетноi установи)

MicTo Чернiвцi, ЧернiвецькоТ областi
(найменування MicTa, району, областi)

Вил бюлжеry Мiсцевий

код та назва вiдомчоТ масифiкачiТ видаткiв та кредит),вання бюджету 0б Орган з питпнь освiти i науки

код та н€вва програмноТ класифiкачiI видаткiв та кредиryвання державного бюджеry
(кол та HttзBa програмноТ класифiкацiТ видаткiв та кредиryвання мiсцевих бюджетiв(код та
класифiкачii видаткiв та кредиryвання лtiсцевих бюrжетiв)* 06l l t0l "Пiдготовка калрiв
освiти за рахунок коштiв мiсцевого бюдаtетl"'

н€rзва ТиповоТ програм ноТ

закладами фаховоi передви шtоТ

Най,ченувонм Код

Усього на piK

рАзом
Загальний фнл

спецiмьний
фонл

l 2. J 4 5

НДJХОJ;,tiЕН IlЯ - 1 сього \ l 4 970 000,00 l 620 000,00 Iб 590 000.00
Надходження коштlв lз ]ага-lьного Фонl\ ою.];+(Lт\ х l 4 970 000,00 х l 4 970 000.00
Надходження коштiв iз спецiа,rьного фон.rу бю,rжец. r Tort1 чис.ri \ l 620 000.00 l 620 000.00

Наdхоiiження Bid плоmч за послуzu, що наdаюmься бюdlсеmнчмч
усmановсlлlu зzidно iз законоdавспвом

250 l 0000 х l 620 000,00 l 620 000.00

(розпuсаmu за п idzрупаuu)
Плаmа за послу?u, u1o наdаюmься бюdlrеmншuч усmановамч зzidно з Lt

основною diмьнiсmю 250l0l00 l 460 000.00 l 460 000.()()

Н adxod:ttceH ня б юdэсе m нш усm а н ов в id doda mковоi' (zоспоdа рс bKoi)

diяльносmi
250 l 0200 l 60 000.00 l 60 000.00

I н uti d.tlсерела влосн llx HadxodltceH ь бюd,жеm Hux усm он ов 25020000 х
'розпчсаmu за пidzрупамu)

iHuli наdхоdlrення, у mому чuслi: х
iHuti dохоdu (розпuсаmu зо коOамч кпасuфiкоцii doxodtB бюdlrеm1,) х

фiнансування (розпuсаmu за KodaMu масuфiкацii фiнансування
бюdэrеmу ?а muпом борzовоzо зобов'жання)

х

повернення креdumiв do бюdжеmу (розпuсаmu за KodaMu про?рамноi
,;ласuфiкацii BudamkiB mа креduпування бюdжеmу, масuфiкацii

х
х

ВllДЛТКll ТД НДДАНIIЯ КРЕДI,1ТlВ - усього х l4 970 000,00 l 620 000,00 lб 590 000,()0

llотtlчнi вилатки 2000 l1 970 000,00 l 560 000,00 lб 530 000,()0

Оплата прачi i нарахування на заробiтну плату 2 l00
Оплата праui 2l l0
заробimно плопа 2lll
Гроtltове забезпечення вiйськовослуэlсбовцiв 2l l2

CyddiBcbKa вuнаzороdа 21lз
Нарахування на оплату прачi 2120
Використання ToBapiB i послуг 2200 l4 970 000,00 l 560 000,00 l б 530 000,00
Прслмети, матсрiали, облмнання та iHBeHTap 22l0
Медикаменти та перев'язувальнi матсрiали 2220
Пролукги харчування 2230
Оплата послуг (KpiM комунальних) 2240
Видатки на вiдрядксння 2250
Видатки та заходи спецiального призначення 2260
Оплата комунмьних послуг та енергоносiТв 22,70

оплата теплопостачання 22,1l



,lamo lHulux eHeP?oHocii:B mо iHmux KoMyHallbHLB послу

lб 530 000,0()14 970 000,00

liOження i розроОкu, окре-ц l захоdu розвчmку по реu iзацii' dер)l(авнllх

ziональнllх)
l б 530 000,00l1 970 000,00ux) проzрам, не BidHeceHi

Обс-rr говувзшня борговшх rобо9!]qнц

вання ювнiшнiх боргових зобов'язань

'}бсндiТ та поючнi п iдприсмствам (установам, органiзацiям)

ll органач держав ного улрз9лцI]fIчIllgн в
ючнi траяофрrпr урядам iноземних та мiжнаролним органiзашiям

оцiа-rьне забезпечення

вип-rага пенсiй i допомоги

lншi внплати населенню

}iдпiта.tьнi Blt-laTKli

Прtt:бання об.rа-lнання i предмсгiв довгострокового корисryвання

Кап iTalbHe б1,,ri вничтво (прилбання)

Кап tTanbHe бу.ri вничтво (прилбання) житла

к-,r.-, о,,е бу.ti в н и чтво (пр идбан ня) i н ш их об'сrгi в

Капrтапьiий ремонт житлового фонду (щчдд91Ц

Капiтаqьний ремонт iнших об'скгiв

Реконструкчiя та реставрачiя

я ittLttиx об'сктiв

ння дерх(авних запq9lq !_р9ýрдц
землi та нематерiмьних акгивiв

Ка пiталыti трансферти

К- 
"-""-tр*сферти 

пiлприсмствам (у!lановам, органiза

капiтапы tr трансферти оргаtlам державного управлlння l нш их

Ка п i гаl ьн i траllсферfц_урддqу_цщц F|.lц

|ння Iнших plBHlB

Надання кредитiв пiлприсмствам. установам. органiзацiялt

Надання iнших внугрiшнiх к

llcpo lподiлеlti вlrда гкtt

lншi поточнi видатки

пам'яток

KepiBH и к
Микола ПЕкАРсЬкИИ

(Власнс tм'я ПРlЗВИЩЕ)

служби / начальник планово-фiнансового

l 8 сrчня 2022 року

Натмiя ЧоБАНУ
(Власнс lм'я ПРlЗВИЩЕ)

++ ('чма проставляСться за кодом вlдповlдно до класифtкачlt кредитування бюлжту та не враховуfrься у рядку "НМХОДЖЕННЯ - усього"

бюджетl

опtаmа

поlt:бання основного
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Заrтсрдссrrиf, в ryMi: Шiсгналtцть мiльйонiв
п'ггtот трилrrггъ тисяч грн. 00 коп,
( l6530000,tЮгрн.)

погодженоt*

(посаш)

( пirп ис) ( пlдлис)

l8 сiч
м.Il,

ПЛАН ВИКОРИСТАННЯ БЮД)ItЕТНИХ КОШТIВ на

Вил бюлжету

0030l990 Чернiвечький фаховlrй коледж технологiй та дизайну
\ 

lк!)rцl]ll)ll()\ iнri!сiлллi,{6пr

м icTo ч ег1 
i,1"1i ]::::::.*:оi 

областi

Мiсчевий
код та назва вiдомчоi класифiкаuii видаткiв та кредиryмння бюджету 06 Орган з питань освiти i науки
код та назва програмноТ класифiкачii видаткiВ та кредиryвання дсржавного бюлжегу

(кол та нaвва програмноi класифiкацiт видаткiв та кредит),вання мiсцевих бю,rжсгiв(кол та ншва Типовоi
програмнот класифiкачiт видаткiв та кредитчвання мiсцевих бюлжсгiв)r 06l l l0l ''пiдготовка калрiв закладами
фаховоТ перелвишоТ освiти за рахунок коштiв мiсцевого бюджеry''
код економiчноi класифiкаuii видаткiв бюджетr,/код класифiкаuiт кредитування бюлжеry 2282 okpeMi заходи по
реалiзаrliтлержавних (регiональних) програм, не вiднесенi до заходiв розвитку

\.,l п * l8.0l .2022 року

."/

r фUс rа aф*- ]. ЁаФqtдr
,rr{ r|.*iчbЁl9-.l-

'Ц,|

АI

л! 
'п

показники Заruьний фонл
спецiальний

фонд
Ршом

l ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТIВ - усього l 4970000 l 560000 16530000
1.1 Поточнi в]lдатк}l l4970000 l560000 1б530000

Заробiтна плата 8700000 850000 9550000
Нарахування на оплаry працi l 900000 l 87700 2087700
Предмети, матерiа,rи, обладнання та iHBeHTap зб00 l 50000 1 53600
Медикаменти та перев'язувальн i матерiми 5000 5000
Пролукти харчування 90000 90000
Оплата послуг (KpiM комунальних) l 05000 1 05000
видатки на вiдрядження 32900 32900
оплата теплопостачання l 40000 64000 204000
оплата водопостачання i водовiдведення l 3000 3200 l6200
0плата елекгроенергii 200000 47400 247400
Сплата природного газу 56 l 000 l 00500 б61500
Сплата iнших енергоносiiв та iнших комунмьних lIослуг 6000 l 500 7500
okpeMi захоли по ремiзачii лержавних (регlональних) лрограм не вiднесснt до lаходiв
розвитку 7800 7800
сти пендii 3300000 3300000
lHtлi виплати населенню 56400 56400
Iншi поточнi видатки 5000 5000

1,2 капiтальнi видатки
1.3 Надання внутрiшнiх крелитiв 0
1.4 Надання зовнiшнiх кредитiв 0

',< ffi Kepi вн и к

Микола ПВкАРсЬкиЙ

",

ий бухгалтер

Наталiя ЧоБАнУ
(Власне iм'я ПРlЗВ!lЩЕ)й ,/ (Власнс iм'я ПРtЗВИщЪi

ртаменry



Затвердlсений в cyMi: .Щва мiльйони шiстдесят тисяч грн
00 коп. (2060000 грн.)

освlти I нау

"J

l-ii
6:9

кошторис
на 2022 piK

(сума словами l цифрами)

0030 l 990 bKlitl ховlrй коледж технологiй та дизайн
та найменування бюлжетноi установи)(кол за

Чернiвчi, Чернiвечько[ областi
(найменумння MtcTa, району, областi)

Вил бюлжету Мiсцевий

коД та на3ва вiдомчоi класифiкачii видаткiв та кредиryвання бюлжету 0б Органи з питань освiти i начки

код та назва програмноТ класифiкацii видаткiв та кре:lrцвання державного бюлжеry
(кОл та наЗВа програмноТ класифiкацiТ видаткiв та к?едиryвання мiсцевих бюджетiв(код та нЕвва ТиповоТ програмноТ
класифiкаuiТ видаткiв та кредитування мiсцевих бюл;кетiв)* 06l l l02 "Пiдготовка калрiв закладами фаховоТ перелвишоТ
освiти за рахунок ocBiTHbol субвенчii"

}l.\_lХO.li,h ЕН НЯ - r сього
ня коштlв lз загiшьного

Надходження коштiв iз спецiа.гlьного фонлу бюлжеry. у mму числi:

Наdхоd,кення Bid плаmu за послуzu, tцо наdаюпься бюdжепншчч

(розписати iз пi

l нш i dlrе рела власнllх Hadxod.tlce н ь бюdlrе mнчх

(розписати iз пiлгрупами)
iHuli наdхоd,lкення, у mому чuслi:

iHuti doxodu (розпuсапu за Kodaltu масuфiкацii doxodiB бюdэlсеm1)

фiнансування (розпuсаmч за коdамu масuфiкацii фiнансl,вання

креdumiв 0о бюdэrcеmу (розпuсаmu за KodaMu про?раuноi

вl{дАткl.| тд нАдАнtlя крЕдIlтlв -

2 0б0 000,00
Оплата llpaui i llарахування lla заробiтну плату

|' р oul ове забе з пе че н н я в i й с ьк овос_пу,lrб овц i в

Нарахування на оплату праtti

Викоршстання ToBapiB i

Прелмети, матсрiали, обладнання та iHBeHTap

Медикаменти та перев'язувмьнi матерiми

послуг (KpiM комунмьних)

Видатки та зzL\оди спецiмьного
комунмьних послуг та енергоносiiв

Ощаmо iншuх eHepzoHocii|B mа iHulttx колlуна|lьнuх послу?

2 060 000.00

зzidно iз законоdавсmвом



. oкpeмi зацоди по рсалi]ацiТ дер)кавних (регiонмьних)

i розробкu, oKpe.ui захоdu розвumлу по реа|li.зацii'аер,rсавнuх

,Mi зaxodu по реапiзацi'i dер,нсавнuх проэра.ц, не Bid|ece+i dо

зо8нiшнiх боргових зобов'язань

убсилii та поюч Hi трансфрти п iлприсм ствам (уgгановам, орган iзачiя м)

Поmчнi трансфрти оргаяiiм державною управлiння iншлп piBHiB
Поючнi тансфрти урядам iноземних держав та мiжнародним органiзацiям

виплrга пенсiй i допомоги

lншi поточнi BH-IaTKH

Капiта.rьнi Bl|.taT}iи

идбання обладнання i прелмсгiв лов
Капiтмьне бу,.riвничтво (

Кап iTanbHe бу,пi вничтво (прилбання) житла

ап iTa,r ьне булi вн и чтво ( п рилбан ня ) i н ш их об'скгi в

Капiтальний DeMoHT

Кап iтал ьни й ремонт житлового фнлу ( прим i шен ь )

апiтальний ремонт iнших об'скгiв

них запасlв l резервlв
землl та нематерlмьних активlв

апiтмьнi трансферти пiдприсмствам (установам, органiзачiям)

апiтальнi трансферти органам державного управлlння lнших plBHtB

Капiтальнi трансфертц урялам iноземних держав та мilкнародним органiзачiям

Надаltltя кредитiв органам державного управлiння iнlllих piBHiB

I lалан ня кредитi в п iдприсмсгвам, установам, орган iзачiя м

l lаданltя loBlliml|ix кDедllтiв
надання iнших

Kepi вн ик

Керiвни lцIJ9рськоiслужби / начшtьник планово-фiнансового

Микола ПЕКАРсЬКИЙ
(Власне tм'я ПРl]ВИЩЕ)

Ната.лiя ЧоБАНУ

ло класифlкачti крслитування бюажеry та не враховуfrься у рядку 
-НАДХОДЖЕН НЯ - усьоm.

KplM головниХ розпорядникlв та нацlонцьвиХ вищих навчдьних Заклщlв, якиМ безпосерсдньО встановлен! при]начення у державном\
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3атверля<ений в cyMi: .Щва мiльйони шiстдесят
тисяч грн. 00 коп. (2060000,00 грн.)

Погоджено**

J,епа рта менту

( посада )

( лiдпис) (пiдлrc)

l
м.п

ПЛАН ВИКОРИСТАННЯ БЮДЖЕТНИХ КОШТIВ нл2022
00301990 Чернiвецький фаховий колед?к технологiй та дизайну

r, 
(щц€ДРПОУпdщн,fuфпш)

MicTo Чернiвчi, Чернiвецькоi обласгi
(юaщЕrщFfuчfu)

Вид бюджету Мiсцевий

код Та назва Вiдомчот класифiкацii видаткiв та кредитукIння бюлжету 0б органи з питань освiти i науки
код та назва програмноi класифiкачii видаткiв та крсдит,чвання державного бюджсгу

(кол та назва програмноi класифiкацii видаткiв та кредиryмння мiсцевих бюлжсгiв(кол та н{вва ТиповоI
прогрatмноi класифiкачii видаткiв та кредиryвання мiсцевих бюлжсгiв). 0бl l l02 |iПiдготовка калрiв закладами
фаховоТ передвищоТ освiти за рахунок освiтшьоТ субвенцirl
код економiчноi класифiкаuii вилаткiв бюажеry'кол масифiкачi'i кредитування бюлжеry 2282 OKpeMi ]аходи по реалiзачiТлержавшшх
(регiональних) прогрsмl не вйшесенi до звхолiв розвнтку

Лg з/п показники Зашьний фонл
спецiальний

dонд
Ршом

l ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТIВ - усього 2060000 0 20б0000
1.1 поточнi видатки 2060000 0 2060000

Заробiтна плата l 690000 l690000
Нарахування на оплату працi з70000 370000

1.2 капiтальнi видатки
1.3 Надання внутрiшнiх кредитiв
1.4 Надання зовнiшнiх кредитiв

ъ Kepi вн и к

икола пЕкАрськиЙ
(Власне iм'я ПРlЗВИЩЕ)

l8 сiчня 2022 року

й бухгмтер

Наталiя ЧоБАнУ
(Власне iм'я

4l ЕЩУЫЮrq ЮАЁiСr YrPaIbr] Ml! вilхфкfвiнБ 5юдхетних iошiв пдпrcу.,т*я *рF!иiq]iсyанфj rJ,яlЕрдхtrlrся } фjм{l, шт_.|wеtмз,аrЕрд{евня коаrориOD

( посала)

2022

!" hпп,нtrтrся FпопеlDrхiмя иtж)m piвBr кпн
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Затверлlкений в cyMi: .Щев'яносто три тисячi грн. 00 коп
(93000,00 грн.)

(сума словами i чифрами)

менry освiти i нау

l8 сiчня

кошторис
на 2022 piK

0030l990 Чернiвечький фаховlrй коледж технологiir та дизайнy

tя'

\\|>

(код за СДРПОУ та найменування бlолжетно[ установи )

MicTo Чернiвчi, ЧернiвецькоI областi
(найменування MrcTa, району, областi)

Вил бюлжету Мiсцевий

КОд та назва вiдомчоТ класифiкачil видаткiв та кредитування бюджету 0б Органи з питань освiти i наyки

код та назва програмноl класифiкачiТ видаткiв та кредиryвання державного бюджеry
(кол та наЗва програмноi класифiкацii видаткiв та кредитування мiсцевих бюлжетiв(код та назва ТиповоТ програмноi
класифiкацiт видаткiв та кредитування мiсцевих бюлжетiв)+ 0бl l 142 "Iншi програми та заходи у сферi освiти"

Наilченувчнпл Код

Усього на piK

рАзом
Загальний фонл

спецiальний

фонд
l 2 3 4 5

НАДХОДЖЕНllЯ - усь<lго х 93 000,00 93 Q00.00
Надходження коштiв iз загiцьного фонду бюджетч х 93 000,00 х 93 000.00
Ilадходження коштiв iз спецiмьного фонду бюджеry. у томy числi: х

Наdхоd,llсення Bid плаmч за послу?u, u1o наdоюmься бюd.tlсеmнuмч

успаповамч зzidно iз законоdавспвом
250 l 0000 х

iрозписати за пiдгрупами)
lHuti d,lrерела власнllх наdхоdlrень бюdэкеmнuх усmанов 25020000 х

[розписати за пiлгрупами)
iHuli наdхоd,ltсення, у mому чuслi: х
iHtai doxodu (розпчсаmu за Kodat"tu масuфiкацii'dохоdiв бюdжепу) х

ф i н а н сува н н я (р оз пuса mч за к odaM u м а с uф iкац ii' ф i н а н сува н н я
бюd,tlсеmу за muпом борzовоzо зобов'жання) х

повернення KpedumiB do бюdlюеmу (розпuсаmu за коdамч проерао1ноi х

wасчфiкацii вudапкiв mа креdumування бюdлсеmу, масuфiкацii х
В1.1ДАТКlr ТА НАД;\}lНЯ КРЕДИТlВ - усього х 93 000,00 9з 000,00

ГIоточнi видатки 2000 93 000,00 93 00(),00
Оll.пата праtti i нарахуваllllя ]la заробiтну п.llrlTy 2 l00
Оплата праtti 2l l0
Заробimна ппаmа 2lll
Г р out ове за бе з пе че н н я в i йс ьк ов ослу,кбовц i в 2ll2
(-ydd iBc ька BuHazopoda 2l lз
lJлрахування lla ottrla ly праui 2l 20
Вllкористаlltlя roBapiB i послуг 2200 9з 000.00 93 000,00
Прелмети. матерiали, обладнання та iHBeHTap 2210
\4еликаменти та перев'язува,rьн i матерiал и 2220
Iродукги харчування 22з0
)плата послуг (KpiM комунмьних) 2240
Видатки на вiдрялlкення 2250
Видатки та змоди спецiмьного призначення 2260
Эплата комунальних послуг та енергоносiiв 22,70

эплата теплопостачання 22,1l
)плаmа воdопосmачання mа воdовidвеdення 2 272
Э пла mа еле кmрое Hepz ii' 2273
)ппаmа прuроdно?о ?азу 2274
9плаmа iнuluх eHepzoHocii:B mа iнuluх комунальнllх пос-|lr,? 2275
Оппоmа eHepzocepBicy 2 27б



надання кредитiв lн}lя lнших

Микола ПЕКАРСЬКИЙ
(Власне tм'я ПРIЗВИЩЕ)

Наталiя ЧоБАНУ
(Власне tм'я ПРlЗВИШЕ)

l8 сiчня 2022 року

ня l розроOки. oкpcмl заходИ по реалiзацiТдержавних (регiональнrrх)
93 000,00

i розробкu, oKpe.ui зaxodu розвumку по реапiмцп

зохоdu по реапiзацii dep)raB+ux (рееiонапьнuх) проZрам, не BidHeceHi do
9з 000,00

iT та поmчнi трансфрти пiдприсмствам (установам, органiзацiям)
i трансфрти органам державного управлiння iншкх piBHiB

Поточнi трансфрти уря.tам iноземних держав та мiжнародним органiзачiям

виrrлага пенсif, i допомоги

lншi вип-rати насе.,Iенню

lншi поточнi Bп.llTriH
lirпiтrlьнi Bl1_1tTKH

При:бання обrапнання i пр.rчегi в дов гострко вого
Капiтапьrrс булi вниrrтво ( п

KaпiTanbrк булiвниrrrво (прилбання) жrrла
Капiтапьне бlri вн н Lггво (прилбання) i нш их об'скгiв

КалiтапьниП рсчокт х(штлового фонду (при м i шен ь)

КапiтальниП рмоrп iнших об'€кгiв

Реконструкчiя та ресгавDацiя iнших об'скгiв

При.rбання землi та нематерiальних акгивiв

Капiта-rьнi трансферти п iлприсмствам (установам, орган iзашiя м)

ти органам державного управлlння lнших

KaпiTa,rbrri трансферти урядам iноземних держав та мiжнародним органiзачiям
Кап iTa,r bHi трансферти населенню

Надаttня крелитiв пiдприсмствам, установам, органiзацiям
надання iнших вн

l ]адаlrня зовlliшtliх кредlrтiв

(лата)

соцiдrьне ]абеlпечен ня

служби / начальник планово-фiнансового

вlдловlдно до класифtкачtt кредиryвання бюлжеry та не враховупься у рялку "НА,ЩХО.t{ЖЕННЯ - усьоrc.
нижчого рlаня. KplM головвиХ ро]порядникlв та нацlонщьниХ аищих навчшьних ]аклшlв. якиМ безпосерелньО встановленI призначення у ]ержавном\

оюджfrl



l \ l BEPjlжtll(l
l lrri L \nп,clcElE фilltпсl' } rшrHr ]r c!пl{ ]ill2 пlý М 1'
\ Еl.![,пrJrл \llпlс,чЕrмфdiхсlп)rlilлиl)] l22()|5М|||r)б Fл!х[пн.хrý
\l,ktrlcNrM фlлrtrL,r \кNпlл t0 ]6 l l 20l] \ l]]0

Затвер.lжений в cyMi: flев'яносто три тисячi
грн 00 коп. (93000,00 грн)

Погоджено**

Дll
lla

(посала)

(пiлпис) (пiлпис)

l8
м.п.

плАн ВИКОРИСТАННЯ БЮДЖЕТНИХ КОШТIВ на
0030l990 Чернiвеttький фаховlrГr коледж технологiГл та лизайну

[}и;r бюлжету

r 
iкiи(]ll'lrЛ,rппtчеr\шllllяfu,Фсl|лtr\сllло}и)

MicTo Чернiвui, Чернiвеuькоi областi
1пяАчсп\мплN чtr r мя!,i\ !6n!r )

М iсцевий

Ко.ц,га ншва вiдомчоi класифiкаuiТ видаткiв та кредитування бtолжету 0б Органи з питань освiти i науки
I(ол та ttalBa програмноТ класифiкаulТ видаткiВ та кредllт\,ванНя .1ер)+(авного бюлжеrу

(коr та ншва програмнот класиtрiкацiт видаткiв та кре_lитчваllня лtiсцевих бюджетiв(код та назва Типовот
програьrноТ класифiкачiТ видаткiв та кредит\,вання rliсцевих бк1.1жетiв)* 0бl l l42 ''lншi програми та заходи у
сферi освiти"
Ko.r екоttоviчltоi класllфiкаtrli B}l]laтKlB бю.lжетr Ko.,t к.ласиt|iкаttit кредит\вання бюлжеlу 2282

Kepi вн и к

икола пЕкАрськиЙ
й бухгмтер

Наталiя ЧоБАнУ

ý
4:.

i+

( п llllис )

M.ll.*

' !D.пNi l lrHY яlK.ntrcl!trll i

(Власне iм'я ПРlЗВИЩЕ)

l 8 сiчня 2022 року

(Власне iм'я ПРlЗВИЩЕ)

рта менту_

ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТlВ - усього
поточнi видатки

Оплата послуг (KpiM комунальних)

Надання внутрiшнiх
надання зовнiurнiх


