
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 
28.01.2002 №57
(у редакції наказу Міністерства фінансів 
України від 13.11.2020 №707)

Затверджений у сумі 27 211 850 
(двадцять сім мільйонів двісті одинадцять тисяч вісімсот 

п'ятдесяті ГРН.
(сума словами і цифрами)

______ 02070890 Коледж мистецтв 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)_______________ )

(грн)

Найменування Код
Усього на рік

РАЗОМ
Загальний фонд Спеціальний

фонд
1 2 3 4 5

НАДХОДЖЕННЯ - усього X 14 361 850 12 850 000 27 211 850
Надходження коштів із загального фонду бюджету X 14 361 850 X 14 361 850
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у тому числі X X 12 850 000 12 850 000
надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно 
із законодавством 25010000 X 12 850 000 12 850 000

Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною 
діяльністю 25010100 X 11610 000 11 610 000

Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності 25010200 X 1 050 000 1 050 000
Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону 
України "Про оренду державного та комунального майна"

25010300 X
190 000 190 000

Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна 
( крім нерухомого майна ) 25010400 *
інші джерела власних надходжень бюджетних установ 25020000 X
Благодійні внески, гранти та дарунки 25020100 X

Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, 
фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у 
тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та 
розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній 
власності фізичних або юридичних осіб

25020200 X

інші надходження, у  тому числі X
інші доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету) X
фінансування(розписати за кодами класифікації фінансування бюджету за типом 
боргового зобов ’язання) X

повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації 
видатків та кредитування бюджету, класифікації кредитування бюджету) X ** ♦ ♦

ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ -усього X 14 361 850 12 850 000 27 211 850
Поточні видатки 2000 14 361 850 12 600 000 26 961 850

Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100
Оплата праці 2110

Заробітна плата 2111
Грошове забезпечення військовослужбовців 2112
Суддівська винагорода 2113

Нарахування на оплату праці 2120
Використання товарів і послуг 2200 14 361 850 12 600 000 26 961 850

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210
Медикаменти та перев’язувальні матеріали 2220
Продукти харчування 2230
Оплата послуг (крім комунальних) 2240
Видатки на відрядження 2250
Видатки та заходи спеціального призначення 2260

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270
Оплата теплопостачання 2271
Оплата водопостачання та водовідведення 2272
Оплата електроенергії 2273



Оплата природного газу 2274
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг 2275
Оплата енергосервісу 2276

Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) 
програм

2280 14 361 850 12 600 000 26 961 850

Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних 
(регіональних) програм

2281

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до 
заходів розвитку

2282 14 361 850 12 600 000 26 961 850

Обслуговування боргових зобов ’язань 2400
Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань 2410
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань 2420

Поточні трансферти 2600
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630

Соціальне забезпечення 2700
Виплата пенсій і допомоги 2710
Стипендії 2720
Інші виплати населенню 2730

Інші поточні видатки 2800
Капітальні видатки 3000 250 000 250 000

Придбання основного капіталу 3100
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110
Капітальне будівництво (придбання) 3120

Капітальне будівництво (придбання) житла 3121
Капітальне будівництво (придбання) інших о б 'єктів 3122

Капітальний ремонт 3130
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131
Капітальний ремонт інших об ’єктів 3132

Реконструкція та реставрація 3140
Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141
Реконструкція та реставрація інших об 'єктів 3142
Реставрація пам 'яток культури, історії та архітектури 3143

Створення державних запасів і резервів 3150
Придбання землі та нематеріальних активів 3160
Капітальні трансферти 3200 250 000 250 000
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210 250 000 250 000
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 3230
Капітальні трансферти населенню 3240

Н адання внутріш ніх кредитів 4110
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів 4111
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям 4112
Надання інших внутрішніх кредитів 4113

Надання зовніш ніх кредитів 4210
Нерозподілені видатки 9000

Головний бухгалтер Михайло ВЕРГУН

Любов ХМЕЛЕВСЬКА

Іван ГРИЩЕНКО

Директор коледжу
(піді

ПОГОДЖЕНО

Ректор

м.п.***

* Виноску виключено
** Сума проставляється за кодом відповідно до класифікації кредитування бюджету та не враховується у рядку "НАДХОДЖЕННЯ - усього".
*** Заповнюється розпорядниками нижчого рівня, крім головних розпорядників та національних закладів вищої освіти, яким безпосередньо встановлені призначення у 
державному бюджеті.



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів Укра'Лни 
28.01.2002 №57
(у редакції наказу Міністерства фінансів 
України від 13.11.2020 №707)

Затверджений у  сумі 26 961 850
(двадцять ш ість м ільйонів дев’ятсот ш істдесят одна 

тисяча вісімсот п ’ятдесят) грн.
(сума словами і цифрами)

Заступник М іністра _______________________
( посада)

Світлана ДАНИ ЛЕНКО

.  2 0 1-І р.

М.П.

(підпис)

П ЛАН  ВИ КО РИСТАН Н Я БЮ ДЖ ЕТНИ Х КОШ ТІВ  
на 2021 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 М іністерство освіти і науки України, 
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету 

2201420 "Підготовка кадрів закладами Фахової передвищ ої 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 Спеціальний Разом

фонд фонд
і 2 3 4 5

1 ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього 14 361 850 12 600 000 26 961 850
1.1 Поточні видатки 14 361 850 12 600 000 26 961 850

Заробітна плата 10 754 700 9 342 459 20 097 159
Нарахування на оплату праці 2 355 200 2 055 341 4410541
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 5 950 232 000 237 950
Продукти харчування 722 220 722 220
Оплата послуг (крім комунальних) 80 000 80 000
Оплата теплопостачання 217 700 542 900 760 600
Оплата водопостачання та водовідведення 80 200 106 300 186 500
Оплата електроенергії 116 100 154 600 270 700
Оплата природного газу 6 400 6 400
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг J 50 000 50 000
Стипендії 2 720 2 720
Інші виплати населенню 107 060 107 060
Інші поточні видатки 30 000 ЗО 000

1.2 Капітальні видатки 0 0 0

1.3 Н адан н я в н утр іш н іх  к р еди тів 0 0 0
1.4 Н адан н я зов н іш н іх  к р еди тів 0 0 0
*

Директор коледжу

ПОГОДЖЕНО

Ректор**

(підпис)
Л юбов ХМ ЕЛЕВСЬКА

Іван ГРИЩ ЕНКО
(підпис)

Головний бухгалтер КНУТД

^  20 эЦ р.
М.П.'

М ихайло ВЕРГУН

* 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 закладів фахової передвищої та вищої освіти 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 закладів вищої освіти, яким безпосередньо встановлені призначення у державному 
бюджеті.

1 Виноску виключено



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 
28.01.2002 №57
(у редакції наказу Міністерства фінансів 
України від 13.11.2020 №707)

Затверджений у сумі 250 000
(двісті п'ятдесят тисяч) грн.

ПЛАН ВИ КО РИСТАН Н Я БЮ ДЖ ЕТНИ Х КОШ ТІВ  
на 2021 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 М іністерство освіти і науки України. 
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету 

2201420 "Підготовка кадрів закладами Фахової передвищ ої 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 3210.

(грн)

№ з/п Показники
Загальний

фонд
Спеціальний

фонд
Разом

і 2 3 4 5

1 ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього 250 000 250 000
1.1 Поточні видатки 0 0
1.2 Капітальні видатки 250 000 250 000

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 100 000 100 000
Капітальний ремонт інших об'єктів 150 000 150 000

1.3 Н адан н я  в н у т р іш н іх  к р ед и тів 0 0
1.4 Н адан н я  зо в н іш н іх  к р ед и тів 0 0
*

Любов ХМ ЕЛЕВСЬКА

Іван ГРИЩ ЕНКО

М ихайло ВЕРГУН

м.п.***

* Форма плану використання бюджетник 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 закладів фахової передвищої та вищої освіти 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 закладів вищої освіти, яким безпосередньо встановлені призначення у державному 
бюджеті.
1 Виноску виключено

Директор коледжу

ПОГОДЖЕНО

Ректор**

Головний бухгалтер КНУ ТД

' І Б о Ш Л  20 Ц  р.


