
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ MiHicTepcTBa фiнансiв Украi'ни
28 сrчня 2002 року Nч 57

(у релакчlТ наказу MiHicTepcTBa фiнансiв УкраТни
01,12,2015N9 1l18)

Затверджено у cyмi (22044110,00)flвалчять два
мiльйона сорок чотири тисячi сто десять гривень 00

(cylra словами l цrlфрами)

01393102 Полiтехнiчний

з нпр

(пiдпис)

0
(чисltо, ллiсяць,

кошторис
на 2020 piK

Конотопського
(кол за С!РПОУ га наймеlIування бкlдlкетllо] установи)

вного

M.l l

кого

обл. м.конотоп
(найN{енуваIII{я раиону, ооtrаст1]

Вид бюджету ДЕРЖАВНИЙ

код та назва вiдо1tчоt' класифiкацii видаткiв та кредитування бюджету 220 MiHicTepcTBo освil'и i науки УкраIни

код та назва програNtноТ класифiкацii видаткiв та кредитування деря(авного бюджету 2201420 Пiдготовка каДРiВ ЗаКЛаДаМl,i

фаховоi передвищоТ освiти

(код та назва програмноI класифiкацii видаткiв та кредитування мiсuевих бюджетiв (код та назва ТипоВоi прОгРаМrНОТ

класифiкацiТ видаткiв та кредитування N{iсцевих бюджетiв _)

Усьtlгсi на 1эiK

l'l\ЗОМ1код
Загапьний (lолtл

спецiальний

фонд
Наймепування

52 з 1l
22 01.1 l l0.00х 20 794 l l0,00 l 250 000.00НАДХОДЖЕННЯ - усього
20 794 l l0.00х 20 794 l 10.00 хI Iадходхtсння KortlTi в iз зlli,а.] IbHo го (lclr rду, бюджету
l 250 000.00х l 250 000.00Налхtlл;кенrIя коrштiв iз сllецiацыIого (lонду, бюд*iет1 , 1, 

,гопI1 числi:

l 250 000.00 I 250 000.00250 1 0000 хНсtdхоdэtсення Bid плапltt за послу?u, tt1o наdсtюпlься бюdtlсеmнttлlч

vспlановап!u зzidtto i з JaKoHod|lBcltlBoM

700 000.00 700 000.00250l 0100 хПлаmа за послуzu, Lцо наdаюmься бюdжеmнttмч усmановамч з?idно з П
основною diяльнiсmю

500 000.00 500 000.00250 l 0200 хНсtdхоd:ження бюdже пlHttx успlанов Bid do dап,tковоi (zо споdарс bKoi)

diяльносmi
50 000.0()х 50 000,00250 1 0з00Пл а tll ct з а о 1l е t t dy,l,t ttiiH а б tod lc е m t t чх .ll с ll1 clH о в

22 041 ] 10,а020 794 1 10,00 l 250 0()0,аахВИЛТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТIВ - УСЬОГО

22 а44 ] 10,002000 2а 791 1 ]0,00 1 250 000,0аПоточrti видаткlJ

2 l00Опла,га rtpaui i нарахуваrttttя на заробiтнч пltаt1,

2110Оtt.rlа,га праIli

2]] !заробiпн ct tl,,tctпt ct

2l ]2Гр о ut ове .:забезпе че н tl я Bl ilc ьковос,,tу,ллt:бовцi в

2|20Нарахування lla olI.rtaTy праtli
22 044 1 l0,00220о 20 791 ] ]0,00 ] 25() 00а,00Вrtкористання ToBapiB i послуг

22]l0I lрс.,tплети, rtа,гер iiutl, об.п аднан ня та i н ве Hтap

2220Мсдикамеl tTtt,га перев язу вtrль н i ll aTepi апtl

22з0I'Iродукти харчування

2240Оплатir послчг (Kpi м кtlплунапьнllх )

225оВ1.1дагкtr на вiлрядrксння

2260В tlдагкtl та заходи с псL(i а-п ь Htl гсt I I рI.1зI l аче н ня

2270Оп.пttта tttlплуtlа,цьl lltx посл}, г та е нергtl нос iiB

22"l1( )lll taтa тсп,llопс)стач aI lttя

227 2() п-п а пла воDоп ос пl ачан ня пtсt воdов ioBe de t t rtя

227 3о п., t ct пt ct е.ц е кпц) а е l ! е р ;| i i

() п-q аmа п pup о d н oz о zазу

т
}



53 42l
227 5Оплаtпа iHtttttx eHepzoHocii'B пlа iнчluх комунальнuх пос"пу?

2276Оплаlпа eHepzocepчicy

22 044 ] 10,0020794 l]0,00 1 250 000,00228оДlслдrlrення i розробки. oKpeMi заходrt по реа:riзачiТдер)I(авних (регiоr;алrьних)

програм
228 l!ослidiення i 1эозробкu, окlэе,мi заэсоdtt розвLtпlку по реаliзацti dep,|tLlBllllx

(рееiонал bHtы) проzрапr

1 250 00(),00 22 044 1]0,0а22в2 20 791 1 l0,00

2400

2410зобов'язань
2420Обслуговуванllя зовнiшнiх боргових зобов'язань

2600
2610та ttoTo.lHi (устано BaNr,

2620iнших piBltiBПоточнi,грансфертr.l органаl\{ державного уliрав"цiння
26з0

Поточ l tl,гранс(lер,гr.r у ря;tапл i tlозеtлt н и х де piliaB Tal l,r iж н apor,lt t t,r м ор ган i з ацi я п,t

2700заOезпеLIен llя

21 l0
2720

21з0населеннюншl
2800tllпi поточlti вtlдаткl.t

3000капiтаt,lьнi вtlдатки
з 100Прrlдбання осIlовного rttrпiтап1,

з110Прlrjrбанltя облалнаIIня i tlредплетiв Jlовгострокового корлlсц--вання

3 l20Капiта-цьне булiвltlrч гво (придбан ня)

зl21ницrво (придбаttня) лtиr,.rtакапiтальне
з122(придбання) iнших об'сктiвкапiтiLпыtе
з l30капiтальний
зlзlNIoIIT )кlrlпового фонлу (прим iLLtcHb)Капiтit-пы tt.lй

з l32Капi,гальнlli:t реплонт i ншttх об'сt<тiв

3 i40PeKotlc t,руtсцiя та
314lжитлового
з142iншпх об'сt;тiвРеко
3 l4з"гапапл'яl,ок

зi50запасiв t iB

з 160Прl.tlбання зеп,tlt i,га HcN{ атер i ап bH1,1x ак,гI,Iв i в

з200KaпiTl1-1btri чrансферrи
32 10пiдприсьtс-гваьt (ус,гановаьlKalriTa,rbHi

з220iнttя iHll.tilxli ап iтiur ь н i BHiB

32з0
i tлозелt нихKar l i,га"п ьн i та

3210kat tiта-цыti Еаселенню
4110Надання
41l liншихI Iадirння
4112IIалання
4l lзнаданtlя iнших
42|0 

" /Надання
.,-'f/ ,/r -90мНерозполiленi видатки

w ,//,rl т.в
(iнiuiши iпрiзвиче)

Н,М.Тарасенко
(пlдлис) (iнiuiши Lпрiзвише)

09.0 1.202i)
мiсячь, piK)

ло ктасиr|liкацit кредитування бrодлсету та не враховуеться у ряаку "НА,ЩХО!ЖЕНН}l - усього"

бюджетi.

иrttчого рiвttя, kpiM головлtих розпорядникiв та нацiонillьних вищих навчшьних зашадiв, яким безпосередньо вс'гановленI гlризl]ачення у дер)(авноNlу

обс пrlговl,ваt tня бппгових зобов'язаrlь

вrlплаrта lIенсiй i доltомогIr

стипеtlлil


