
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мiнiстерсrва фiнансiв Украiни

28 сiчня 2002 року Ne 57

(у редакф накаэу MiHicTepcTBa фiнансiв УкраТни

вiд 04 Фудня 2015 року N9 1118)

_ILrптпл юBrjllir IIIrо Бю.iDr:ЕтнI лсигнувлння тл крЕдитувлння
пr 2022 oiK

Дспlртеrсrтох свiтш i ва5rкш обллер:калм iHicTpa uii
(re 1ттшза_ в lддапалiхiтну довiдсу)

}i Ko.Ie.lrý техноJогlIt та
(вава устшовц пif, впдасгъся лiмiтна довiдка)

,lirriTHa :oBi_rKa .lФ вiд 30.12.202l хЪ 05-24/999IЕ.rтв
l)Зdшпо

(m! та ша прграrноi шrcнфiвlrii виддгкiв та кредIfгування дерввною бюдх<егу / тимчасовоi класифiкацii/ прграмноi к.гrасифiкацii впдаткiвта

]rлI}tmt ligrrcшo( бюлrсгiв (кол та назва Типовоi прогрбмноi клrcнфiкачii вплагкiв та кредитумння мiсцевих бюджЕгiв / Тимчасовоi класифiкаuii

вндлrкiв та кред}fгуваннЯ для бюдr<егiВ мlсцевою самоВряд},мння, якl не застосовуютЬ програмно-цiльовою методу)- l

Blt:i.leHo 93 000.00 грн. на:

Назва видаткiв

за економiчною к.пасифiкацiею видаткiв бюджегу та

споживання _ рЕlзом, з них:

надання кредитiв iз

3) Помiсячнi обсяги асигнувань та наданнJI кредитiв загального фонду бюджету встановлено TaKi+:

Сiчень Лютий Березень KBiTeHb Травень Червень

0 0 0 0 0 0

Липень Серпень Вересень Жовтень Листопад Грудень

93000 0 0 0 0 0

4) Проекги кошторису, плану асигнуваIrь (за винятком наданЕя кредитiв з бюджеry) загмьного фонДу бюджету,

плану надання крсдитiв iз загалtьного фонду бюджеry, плану використання бюджетних коштiв, помiсячного плану

використання бюджетних коштiв, плану спецiа.пьного фонду державного бюджеry (за винятком вJIасних надходжень

бюджетних установ та вiдповiдних видаткiв), Iцтатного розпису установи на2022 piK iз зведенимп даними та

розрi}хунками повиннi бlти поданi на затвердження до

Надiя ПЕРIУс
ис) (Власне iм'я ПРIЗВИЩЕ)

М, П. (число, мiсяць, piK)
t Мjсцевi фiнансовi органи самостiйно приймають рiшення щодо потреби подання таких показникiв.

l .Що запроваджен;1я програмно-цiльового методу скJIадання та виконання мlсцевих бюджетiв проставляються код та назва

тимчасовоi масифiкачii видаткiв та кредитування мiсцевих бюджетiв.

rr ()5l l l 12 - Iншi ппогпамн та заходп ч сферi освiти

Разом загальний фонд Спецiальний фонд

93000 9300( (

сплата працi 0

енергоносllв 0

видатки DозвиткY (

повеDнення кDедитiв до бюджету (

(

,/сьоГо 9300( 9300(



ЗАТВЕРДЖЕНО .

Наказ MiHicTepcTBa фiнансiв УкраТни

28 сiчня 2002 року Nч 57
(у редакцП наказу Мiнiсrерсгва фiнансiв УкраТни

вlд 04 грудня 2015 року N9 1118)

JI}ПТНА ДОВIЩА ПРО БЮДЖЕТНI ЛСИГНУВЛННЯ ТЛ КРЕДИТУВЛНЕЯ
на 2022 piK

.I[,епартаментом освiти i науки облдержадмiвiстрачii
(назва установи, яка видаJtа лiмiтну довiдку)

Чернiвечький фаховий коледж технологiй та дизайну

Пi:става:

(назва установи, якiй видаеться лiмiтна довiдка)

Лiмiтна довiдка ЩФ вiл 31.12.202l Jrb 05-24/999
l) За рахчнок освiтньоiсyбвенцii

(код та назва програмяоТ класифiкацiТ видаткiв та кредитування державного бюджеry / тимчасовоi класифiкацii/ програмноi
класифiкацiТ видаткiвта кредиryвання мiсцевих бюджетiв (код та назва ТиповоТ програмноТ класифiкачii видаткiв та кредиryвання мiсцевих

видiлено 2 0б0 000.00 грн. на:

Назва видаткiв

за економiчною к.гlасифiкацiею видаткiв бю.чжету та Разом Загальний фонд Спецiальний фонд

видатки споживання _ разом, з них: 2060000 20б0000

оплата працi 0

оплата комунальних послуг та 0

видатки розвитку 0

повеDнення кредитiв до бюджету 0

нzцання кDедитiв iз бюджету 0

усього 2060000 2060000

2) У cyMi асигнувчIнь загального фонду бюджеry BpulxoBaнo виlрати на утримання:

3) Помiсячнi обсяги асигнувань та надання кредитiв загzulьного встановлено TaKl+:

Сiчень Лютий Березень KBiTeHb Травень Червень

l58000 l58000 l 58000 l58000 200000 392000

Липень Серпень Вересень Жовтень Jlистопад Грудень

80000 80000 1 65000 l65000 lб6000 l 80000

TaKi*

4) Проекти кошторису, плану асигнувань (за винятком надання кредитiв з бюджету) загального фоrду
бюджету, плану надання кредитiв iз загального фонду бюджеry, плану використання бюджетних коштiв,

помiсячного плану використання б джетних коштiв, IIлану спецiirльного фонду державного бюджеry (за

винятком власних надходжень бюджетних установ та вiдповiдних видаткiв),

и даними та розрахунками повиннi бути поданi на

Надiя пЕРIУс
ис) (Власне iм'я Прiзвище)

мiсяць,
самостlйно приймають рiшення цодо потреби подання таких показникiв,

розпису установи
ядо

тимчасовоi масифiкачii видаткiв та кредитування мiсцевих бюджетiв.

на202

*

lДо програмно-цiльового методу скпадання та виконання мiсцевих бюджетiв проставляються код та назва

(



Видана

ЗАТВЕРДЖЕНО .

Наказ Мiнiстерсгва фiнансiв УкраТни

28 сiчня 2002 року N0 57
(у редакцii наказу MiHicTepcTBa фiнансiв Украiни
вlд 04 грудня 2015 року N9 1118)

лIмIтнл довцкА про БюджЕтнI лсигнувлння тл крЕдитувлнt[я
на 2022 piK

Департаментом освiти i науки облдержадмiнiстрацii
(назва установи, яка видма лiмiтну довiдку)

Чернiвецький фаховий коледж технологiй та дшзайну
(назва установи, якiй видасгься лiмiтна довiдка)

Лiмiтна довИка .ЦФ вiл 30,12,202l ЛЬ 05-24i999Пiдстава:
l) З обласного бюджеry

масифiкацii видаткiвта кродиryвання мiсцевих бюджgгiв (код та назва Типовоi програмноi класифiкацii видаткiв та кредиryвання мiсцевих
бюджсгiв / Тимчасовоi к.пасифiкацii видаткiв та кродитування для бюджсгiв мiсцевого самоврядування, якl не застосовують програмно-

цiльового мsтоду)-l

видiлено 1б 590 000.00 грн. на:

назва видаткiв
за економiчною класифiкацiею видаткiв бюджету та Разом загмьний фонл Спецiа,тьний фонд

видатки споживання - разом, з них: 16530000 14970000 15б0000

0плата працl
0плата комунzцьних послyг та

видатки розвитку 60000 60000

повернення кредитiв до бюджету
надання кредитiв iз бюлжету

усього 1б590000 14970000 1б20000

2) У cyMi асигнувань загЕIльного фонду бюджету враховано витрати на утримання:

Помiсячнi обсяги асигнуваць та надання кредитiв загального встановлено TaKi*:
Сiчень Лютий Березень KBiTeHb Травень Червень
l229500 l 226500 l 166500 1083500 l 323500 l608500
Липень Серпень Вересень Жовтень Листопад Грудень
l226500 l 121500 l 093500 l252000 l32l000 lзl7500

4) Проекги кошторису, плану асигнувань (за виItятком надання кредитiв з бюджеry) загzшьного фонду
бюджеry, плану надання кредитiв iз загального фонду бюджеry, плану використання бюдж9тних коштiв,
помiсячного плану використання бюджетних коштiв, плану спецiального фонду державного бюджеry (за
винятком власних надходжень бюджетних установ та вiдповiдних видаткiв), штатного розпису установи
на2022 piK iз зведеними даними та розрахунками повиннi буги поданi на Iня до

Надiя ПЕРIУС
) (Власне iм'я ПРlЗВИЩЕ)

М. П. (число, мiсяць,
+ Mic приймають рiшення щодо потреби поданrlя таких показникiв.

l ,Що з г( меюду складання та виконання мiсцевих бюджетiв проставляються код та на}ва

тимчасовоТ класифiкачiТ видаткiв та кредитування мiсцевих бюджетiв.

(

(

(

(


