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(пtдпис)
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t

кошторис
на 2019 piK

01393102 Полiтехнiчний TexHiKyM Конотопського iвститутy Сумського державного унiверситету
(кол за €rIlPIlOY та ttайьlенlваttня бкlджетttоi установи)

м.Конотоп,Сумська обл,
(шаймепувапня Micra, району, областi)

IJил бюлжсту ДЕРЖАВНИЙL
код та назва вiдомчоi видаткlв та кDелитчваllпя бiоджст), 220 N{irlicTepc,гRo ocвi,ти i науки Украihи

код ,га назва програмноi к.lIасифiкацiТ видаткiв 1,а кредитуI]ання лержавного бюджсту 220l l60 Пijlготовка Ka-lpiB вишиN'и

наI]чаJIьниý{и закладами III i lV piBrriB акредитацiТ та забезпечення дiяльностi ix баз практики

(кол та назва програNIноТ класифiкацii видаткiв ,га крсдитуван}Iя мiсt(еви\ бrодrкетiв (кол та rIазва Типовоi програмrlоi

кJIасифiкацii видаткiв та крелитування мiсцевих бIолrкетiв / Тимчасовоi класифiкацii видаткiв та кредитУваннЯ ДЛЯ бIОДЖСТiВ

мlсцевого самоврядування, якi не застосовчють програý{но-цiльового пrетоду)*

Усього на piK

Загальний фоtlл Спецiапыtиli rЬонд
рАзомНоiiмелtування К,lд

52 з 4l

1 250 000,00 15 010 86з,0сх lз 760 86з,00НАДХОДЖЕННЯ - усього
lз 760 86з,00 х lз 760 86з"OсНадходження коштiв iз загшIьного фонду бюджету х

l 250 000,0сх 1 250 000,00Надходrкенttя KottlTiB iз спецiапьного (lонду бrоджету. y,t,oпlv .rислi,

х l 250 000,00 l 250 000,0сНаdхоdэrення Bid плаlпtl за послуzu, tцо наdаюmься бюdэlсеmнчмч
\)clflaHoq ajll u з ? id н о iз з акон о d ав с l11 в о 14

250 l 0000

700 000,0025010100 х 700 000,00IIлаrпа за послу?u, tцо наdаюmься бюdжеmнuмч успанова7lч зzidно з tx

основною diяцьнiсmю

х 500 000,00 500 000,00Н аdхоdэюення бtоdже пtHttx усmан ов Bid dоdапlковоi (zo споdарс bKoi)

diяльноспi
250 10200

х 50 000,00 50 000,00
Пlatllct за оренdу .ltайно бtоdэrепtлlttх ycll1clHoB

250 l 0з00

l 250 000,00 15 0l0 8бз,00х ] з 7б0 86з,00ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТIВ - усього
l5 010 863,002000 ] з 760 863,00 l 250 00(),00IIоточнi видатки

2110Оплата праt.ti

Заробitllна п-папш

Гр iш о в е за бе з пе ч ен н я Bi йс ьков ослу,яс б овцi в

21 l]
2l l2
2 i20I,1арахування на оплаry працi

l5 0l0 86з,00z200 ] 3 760 86з,()0 ] 250 000,00Викорис,гання ToBapiB i гlt-lс,луг

22|0Предплети, матерiали, обладнання та iHBeHTap

Медикаivенти та l]epeB язува_,lыti матерiми 2220
22з0Продукти харчування

2140Оплата послуг (Kpilr коьtуна_пьних)

2250Вилатки lla вiдрядження

2260Вила,гки,t,a заходи спецiлп ьногсl llp Ltзначення

Опла,rа кому l llt-,tbH их noc.jl}, г,га енергоl loci'iB 2270
2211(Jtt'llа,га теп.;lопостачання

2272о п.,l ct п ta Bod otl о с ttta,tat t н я пt а в od о в i ов е d ен н я

zz/7() rut апtа ел е Ktt l ро е н е р z i i

)



4 )1 1 з

() ttl а пtа п р tt 1l о dн о zo ?а зу ) )71
() nl а пtа i н alux е н е р zoH о с il-B 227 5
Оtuапtа eHepzocepBicy ,)7к

] 250 000,00 l5 0]0 863^00
Лослiдлtеttня i розробки, oкpe]\li заходи по реапiзацri лержавнI]\ (регiона.ltьнtlх)

програм
2280 1з 7б0 8бз,00

2,28l,Щослidження i розробкu, oKpeMi захоdu розвLlmку по реапiзаtlii' dерэюавtttьх

(р е z i о н ап ь н ttx) пр о z р aful

15 0] i) 8б3.()()
OKpelti захоdu по реъ,IiзаL|ii' dерэrсавнLrх (peziottalbHux) про2рам, не BidHeceHi do

захоdiв розвumку
2,|82 lз 76а 8бз,00 } 250 000.00

Обслуговуваtlllя боргових зсlбов'я,зань 2400
241.0Обслуговyваltrlя вttутрiшнiх боргових зобов'язань
2420Обсrlуговуваttня зовнi1,1lнiх боргових зобов'язань

llо,гочнi трансферти 2600
Субсидii та поточнi ,грансферти пiдttриепtствам (1,cTatroBaM, органlзачiяпл) 26l0

2620[Iо,гочпi трансфертIl органаill державного управлiння iнших piBHiB

Поточнi трансферти урядам iноземtlих дсржав та мilкltаро.цнипl о;rгrнiзачiяьt
2630

соцilt-пьне забезпечення 2700
27 l0Виплата ленсiй i доllоNlоl,и

2,120Стипеttдii

Iншi виплати населенню 27з0
2800lншi по,гочнi видатки

Капiгальнi видатки з 000
11ридбання основного капiта-чу 3 l00
Прилбання облалнання i предметiв довгострокового користчвання 31 10

3 120Кап iтапыlе будiвtlицтво (придбання)

зt2lКапiтапьне будiвничтво (придбання) житла

Капiта,rы te будiвllичтво (придбання) iнших об'ектiв 3|22
Капlтtt_пьни й pelvtottT з 130

зiзlКапiта,rьний pe}loHT )Itитлового фонду (прилliшlень)

Капiта.llьний ремонт iншrlх об'сктiв з|з2
Рекоtrструкчiя,га реставраLtiя з 140

Рекоtlстр\,кцiя жит"цовOго фонлу (примtщень) з l4l
з142Рекоllструкцiя та реставрацiя iнших об'ектiв

Реставпацiя папt'яток кчльт\,,Dи. icTopli та аDхiтектt,Dи 3 14з

ствоDення деD)iавних запасiв i резервiв з 150

з 160Придбання землi та нематерiа,rьних активiв

3200Капiта,rьнi трансферти

32 l0KatriTatbHi трансферти пiдприсмствам (установапл, органiзацiям)

Капiтальнi тl]ансфеDти оDганаNl державного чправлittня iнших piBH jB з220

Капiтальнi трансфеDти чDядам iноземних дерlкав та мiжнародним органiзацiям
3230

капiтальнi трансФерти населенню з240
4110Надання BH}"TpimHix кредитiв

Надання крсдиT its органа]\,I державlIого управлiння iнших plBHiB 1|1r-
+lff- ,/,)Надалlня кредlIтiв п iдrlриеN{ствам, ycтaнoBaNI, оргалIiзаl{i я м

Надання iнших внутрiшнiх кредитiв 4 уlз
Надаllня зовнiшнiх кредl|,гiв фtо l

$оOо "/Нерозполiзtеtti видаткLI

L

(,

Керiвник

}tс

Т.В.Гребеник

служби / нач&цьниtt 1-1Jаново-фiна}Iсового

(iвiuiми iпрiзвище)

Н.М.Тарасенко
(rr iлпис) (lпlцlми lпрlзвице}

09.01.2019
(число, мrсячь, piK)

методу склшаняя та виконання мtсцевих бюджmiв проставJlяються код та lliBBa тимчасовоi шасифiкаuii видаIкlв та кредllтуван ня мlсцевих

вiдповtдно до ктасифlкацii кредитуваяня бюджету та ле враховусться у ряrlку "НАДХОДЖЁННЯ - усього"

а
ць
{)

нижчого рiвня' KpiM го.rовних розПорядникtв та нацiоНмьних вищих ilавЧмьни\ ]аклмIв, якилt безпосередньО встановленi призначення \ державномv

L


