
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства фінансів Украї\ни 

28.01.2002 №57

(у редакції наказу Міністерства фінансів 

України від 29.12.2018 №1209)

Затверджений у сумі 22 004 055
(двадцять два мільйони чотири тисячі п'ятдесят п'ять) 

гри.
(сума словами

Заступниі^ЛМЦністра

ПЛАН
ВИКОРИСТАННЯ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ 

на 2020 рік
02070890 Коледж мистецтв та дизайну Київського національного університету технологій та дизайну

(код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи)

м. Київ ____
(найменування міста, району, області)

Вид бюджету Державний бюджет.
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету 220 Міністерство освіти і науки України, 
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету 

2201420 "Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти"
(код та назва програмної класифікації видатків та  кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевих бюджетів)

код економічної класифікації видатків бюджету/код класифікації кредитування бюджету 2282.
(грн.)

№ з/п Показники Загальний фонд Спеціальний
фонд Разом

1 2 3 4 '  5
1 ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього 11 304 055 10 700 000 22 004 055

1.1 Поточні видатки 11 304 055 10 700 000 22 004 055
Заробітна плата 7 754 300 7 309 836 15 064 136
Нарахування на оплату праці 1 698 200 1 608 164 3 306 364
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 31 875 80 000 111 875
Продукти харчування 642 180 0 642 180
Оплата послуг (крім комунальних) 0 60 000 60 000
Видатки на відрядження 0 15 000 15 000
Оплата теплопостачання 458 600 1 000 000 1 458 600
Оплата водопостачання та водовідведення 81 400 250 000 331 400
Оплата електроенергії 120 000 250 000 370 000
Оплата природного газу 0 7 000 7 000
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг 0 50 000 50 000
Інші виплати населенню 517 500 0 517 500
Інші поточні видатки 0 70 000 70 000

1.2 Капітальні видатки 0 0 0

1.3 Надання внутріш ніх кредитів 0 0 0
1.4 Надання зовніш ніх кредитів 0 0 0
*
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* Форма плану використання бюджетних коштів заповнюється за повною економічною класифікацією видатків бюджету та класифікацією кредитування бюджету без зазначення цифрових кодів, у разі потреби може 
бути доповнена іншими показниками.
** План використання бюджетних коштів затверджується одержувачами бюджетних коштів та погоджується розпорядниками коштів. Наявність або відсутність відбитка печатки одержувачів бюджетних коштів на 
документі відповідно до законодавства не є обов’язковою. Для вищих навчальних закладів та наукових установ, закладів охорони здоров'я, що утримуються за рахунок бюджетних коштів (крім закладів охорони 
здоров’я, видатки на які передбачені у статті 87 Бюджетного кодексу України) план використання бюджетних коштів підписується керівником установи та затверджується у порядку, встановленому для 
затвердження кошторисів.
*** Заповнюється розпорядниками нижчого рівня, крім головних розпорядників та національних вищих навчальних закладів, яким безпосередньо встановлені призначення у державному бюджеті.


