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

Затверджений у сумі 207 800
(двісті сім тисяч вісімсот) ГРН.

(сума словами і цифрами)
Заступник М іністра з питань європейської 
інтеграції_____________________________ ________ _

----  ( посада)

________________________ Олексій Ш КУРАТОВ
(підпис)

п а ї & ц а .  20 ^ Х р .
м.п.

КОШТОРИС 
на 2022 р ік

02070890 Київський національний університет 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
2201390 "Підтримка пріоритетних напрямів наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) 

розробок у закладах вищ ої 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 

Загальний фонд

іа рік
Спеціальний

фонд

РАЗОМ

1 2 3 4 5

НАДХОДЖЕННЯ - усього X 207 800 207 800

Надходження коштів із загального фонду бюджету X 207 800 X 207 800

Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у тому числі X X
надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно 
із законодавством

25010000 X

Плата за послуги, шо надаються бюджетними установами згідно з їх основною 
діяльністю

25010100 X

Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності 25010200 X

Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону 
України "Про оренду державного та комунального майна"

25010300 X
і

Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна 
( крім нерухомого майна )

25010400 X

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
фінанс\вання(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 207 800 207 800

Поточні видатки 2000 207 800 207 800

Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100
Оплати праці 2110

Заробітна плата 2111

Грошове забезпечення військовослужбовців 2112

Суддівська винагорода 2113

Нарахування на оплату праці 2120

Використання товарів і послуг 2200 207 800 207 800

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 207 800 207 800

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

2281 207 800 207 800

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

2282

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

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

Капітальне будівництво (придбання) житла 3121
Капітальне будівництво (придбання) інших об '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
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 3230
Капітальні трансферти населенню 3240

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

Надання зовнішніх кредитів 4210
Нерозподілені видатки 9000

Т.в.о. ректора, проректор з наукової 
та інноваційної діяльності (підпис)

Л юдмила ГАНУЩ АК-ЄФ ІМ ЕНКО

Начальникик ПФВ Тамара ЯЦ ЕН КО -АН ДРІІШ И Н А

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 УкраЛни 

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

Затверджений у сумі 207 800 
(двісті сім тисяч вісімсот) грн.

(сума словами і цифрами)

Заступник Міністра з питань європейської 
інтеграції_______ __________ _______________

---------- Олексій ШКУРАТОВ
(підпис)

Й  2 0 & , ,  р.

м.п.

ПЛАН ВИКОРИСТАННЯ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ 
на 2022 рік

___________________________ 02070890 Київський національний університет 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
2201390 "Підтримка пріоритетних напрямів наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок у 
закладах вищої 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 2281.
___________________________________________________________________________________________________  (грн)

№ з/п Показники Загальний фонд Спеціальний
фонд Разом

1 2 3 4 5

1 ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього 207 800 0 207 800
1.1 Поточні видатки 207 800 0 207 800

Заробітна плата 170 328 0 170 328
Нарахування на оплату праці 37 472 0 37 472

1.2 Капітальні видатки 0 0 0
1.3 Надання внутріш ніх кредитів 0 0 0
1.4 Н адання зовн іш ніх кредитів 0 я 0
*

Т.в.о. ректора, проректор з наукової 
та інноваційної діяльності

Начальник ПФВ

Людмила ГАНУЩАК-ЄФІМЕНКО

Тамара ЯЦЕНКО-АНДРІЇШИНА
(підпис)

* 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 передвишої 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


