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Затверджений у сумі
П ’я тн адц я ть  м іл ь й он ів  в ісім сот  ш істдеся т  

ти ся ч  ч оти р и ста  д е в ’я н осто  дв і грн.ООкоп. 
15860492 ,00  грн.

__________ (сума словами і цифрами-)
Директор Департаменту освіти і 

науки Чернівецької ОДА
Й і /

(підпис) 
‘ 20 ” січня, 

(число'.

Л ю дв и га Ц У Р К А Н

^ініціали і прізвище)
1 року 

6яць,рік) М. П.

А •

00275990 06947

КОШТОРИС
на 2021 р ік

______ Сторожинецький лісовий коледж
(код за  ЄДРПОУ та  найменування бю дж етної установи)

м. Сторожинець, Чернівецька область
(найменування міста, району, області)

Вид бюджету Місцевий
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету 06 Департамент освіти і науки Чернівецької 
облдержадміністрації.
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету
(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації 
видатків та кредитування місцевих бюджетів *
0611101 Підготовка кадрів закладами фахової передвічної освіти за рахунок: коштів місцевого бюджету

(грн)
Н айменування Код У сього на рік РА ЗО М

загальний фонд спеціальний
фонд

1 2 3 4 5
НАДХОДЖЕННЯ - усього X 14538200,00 1322292,00 15860492,00

Надходження коштів із загального фонду бюджету X 14538200,00 X 14538200,00
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у тому 
числі:

X X 1322292,00 1322292,00
надходження від плати за послуги, що надаються 
бюджетними установами згідно із законодавством

’ 25010000 X 1322292,00 1322292,00
плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно 
з їх основною діяльністю

25010100 1083000,00 1083000,00
надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) 
діяльності

25010200 202642,00 20264,00

плата за оренду майна бюджетних установ 25010300 36650,00 36650,00
інші джерела власних надходжень бюджетних установ 25020000 X 0 0

благодійні внески, гранти та дарунки 25020100

для виконання цільових заходів 25020200

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
X ** **

ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього X 14538200,00 1322292,00 15860492,00
Поточні видатки 2000 14538200,00 1322292,00 15860492,00

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 14538200,00 1322292,00 15860492,00
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 і 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 14538200,00 1322292,00 15860492,00
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 14538200,00 1322292,00 15860492,00
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 4— /
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 0 0
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210 0 0 0
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

Керівник

Керівник бухгалтерсь: 
начальник планово-фі| 
20.01.2021 року 
(число, місяць, рік)

Ігор БУ РДЕИ Н И И  
(підпис) (ін іціали і прізвищ е) 

Т етяна БІН ЬО В С ЬК А  
(підпис) (ініціали і прізвищ е)

** Сума проставляється з іґк б ^м  ̂відпод/дЙо 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 М іністерства фінансів У країни 28 січня 2002 року №  57 (у редакції наказу 

М іністерства фінансів України від 26 листопада 2012 року №  1220)
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Затверджений у сумі П'ятнадцять мільйонів 
вісімсот шістдесят тисяч чотириста 
дев'яносто дві грй. 00коп. 15860492,00 грн.
Т. ТГ . .Директора Департаменту освіти і науки 

нвецької ОДА
___________ ' / л ________ Людвига ЦУРКАН-  • - у

Ї .П . . (підпис)
' 1 .-••• 11

Погоджено**

(посада)

(підпис)

М.П.

00275990

ПЛАН ВИКОРИСТАННЯ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ
на 2021 рік

С торож ин ец ький  л ісовий коледж

м. Сторожинець,
(код за  ЄДРПОУ  та найменування бю дж етної установи) 
Чернівецька область

(н а й м е н у в ан н я  м іста , р а й о н у , о б л а ст і)  

_____________________ МісцевийВид бюджету ____________________________________  
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету
06 Департамент освіти і науки Чернівецької облдержадміністрації,
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету_____________  
(код та назва програмної класіфікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової 
програмної класіфікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)____________________
0611101 Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок коштів місцевого 
бюджету ,
код економічної класифікації видатків бюджетну /код класифікації кредитування бюджету 2282 .

(грн)

№ з/п Показники Загальний фонд Спеціальний фонд Разом

1 В И Д А Т К И  Т А  Н А Д А Н Н Я  К Р Е Д И Т ІВ  - усього 14538200,00 1322292,00 15860492,00
1.1 Поточні видатки 14538200,00 1322292,00 15860492,00

1.1.1 Заробітна плата 9800000,00 890000,00 10690000,00
1.1.2 Нарахування на оплату праці 2156000,00 195800,00 2351800,00
1.1.3 Предмети, матеріали, обладнання т а  інвентар 181300,00 80000,00 261300,00
1.1.4 М едикаменти та  перев’язувальні матеріали 103400,00 10000,00 113400,00
1.1.5 Продукти харчування 28600,00 0,00 28600,00
1.1.6 Оплата послуг (крім  комунальних) 56800,00 10000,00 66800,00
1.1.7 Видатки на відрядж ення 0,00 10000,00 10000,00
1.1.8 Оплата теплопостачання 0,00 0,00 0,00
1.1.9 Оплата водопостачання і водовідведення 19200,00 19188,00 38388,00

1.1.10 Оплата електроенергії 390900,00 43500,00 434400,00
1.1.11 Оплата природного газу 655200,00 61354,00 716554,00

1.1.12

Оплата інших енергоносіїв та  інш их комунальних 
послуг 84800,00 600,00 85400,00

1.1.13

Окремі заходи по реалізації держ авних (регіональних) 
програм, не віднесені до заходів розвитку 0,00 0,00 0,00

1.1.14 Виплата пенсій та  допомоги 0,00 0,00 0,00



1.1.15 Стипендії 1062000,00 0,00 1062000,00
1.1.16 Інші виплати населенню 0,00 0,00 0,00
1.1.17 Інші поточні видатки 0,00 1850,00 1850,00

Керівник ’

о

Ігор БУРДЕИНИИ

^Тетяна БІНЬОВСЬКА* іфдфінансового підрозділу)
^ /ЛІ 20 січня 2021 року

я  <
О  *

_  т Забю дж етних коштів заповнюється за повното економічною класифікацією видатківбюджету та класифікацією кредитування бюджету без
Н Ґ ^зцвмстїїї*цифрв^жксяіЦ^' 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, наукових 
установ, закладів охорони здоров'я, що утримуються за рахунок бюджетних коштів (крім закладів охорони здоров’я, видатки на які передбачені устатті 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.
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ЗАТВЕРДЖ ЕН О

Наказ М іністерства фінансів України 28 січня 2002 року №  57

(у редакції наказу М іністерства фінансів України від 26 листопада 2012 року №  1220)

Затверджений у сумі Чотирнадцять мільйонів п'ятсот тридцять вісім 
тисяч двісті грн. 00 коп. 14538200,00 грн.
Директор Департаменту рідіти і науки Чернівецької ОДА

Людвига ЦУРКАН

ПЛАН АСИГНУВАНЬ (ЗА ВИНЯТКОМ НАДАННЯ КРЕ, БЮДЖЕТУ) ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ БЮДЖЕТУ

00 275990 Сторожинецький лісовий коледж

м.Сторожинець,
(код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи)

Чернівецька область__________________
(найменування міста, району, області)

Вид бю дж ету М ісцевий
код та  назва в ідом чо ї кл аси ф ік ац ії видатків  та  кредитування бю дж ету_______ 06 Департамент освіти і науки Чернівецької облдержадміністрації.
код та  назва програм н о ї к л аси ф ік ац ії ви датків  та  кредитування держ авного  бю дж ету_________________________________________________________________________________ 5_______________ 

(код та  н азва  про гр ам н о ї кл ас іф ік ац ії видатків  та  кредитування м ісцевих  б ю д ж етів  (код  та  назва Т ипової програм ної клас іф ікац ії видатків  т а  кредитування м ісцевих бю дж етів)

Найменування КЕКВ Січень Лютий Березень Квітень Травень Червень Липень Серпень Вересень Жовтень Листопад Грудень Разом на рік

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Оплата праці 2110
Нарахування на оплату праці 2120

Медикаменти та перев'язувальні матеріали 2220

Продукти харчування 2230
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270
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 1192100,00 1119500,00 1134000,00 1104900,00 1250300,00 1216200,00 1293900,00 ! !48500,00 1148500,00 1444300,00 1250300,00 1235700,00 14538200,00
Соціальне забезпечення 2700

Інші видатки 5000*

У С Ь О Щ ^ ----- 1192100,00 1119500,00 1134000,00 1104900,00 1250300,00 1216200,00 1293900,00 1148500,00 1148500,00 1444300,00 1250300,00 1235700,00 14538200,00

і' о  N

і о  £ [ |  ж І 20  с ічня 2021 року 

Ц 'Щ . / / р  3 “
& іДОгсебе всі коди економічної класифікації видатків бюджету, крім тих, що виділені окремо.

Ігор Б У РД Е И Н И И

Т етяна  БІН Ь О В С ЬК А

ЗаиЬрн& ^ьу едрзй&ряд^иками нижчого рівня, крім головних розпорядників та національних закладів вищої освіти, яким безпосередньо встановлені призначення у державному бюджеті.



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 28 січня 2002 року №  57 (у редакції наказу 

Міністерства фінансів України від 26 листопада 2012 року №  1220)

З атвер дж ен и й  у сум і Чотирнадцять мільйонів п'ятсот тридцять
с

вісім тисяч двісті грн. 00 коп. 14538200,00 грн. 
Директор Департаменту освіти і иауки Чернівецької ОДА

01

( Щ у ^ А К У С Т А Г

X н і 

20 січня 2021 р<

Людвига ЦУРКАН

П О М ІС Я Ч Н И Й  ПЛАН

00275990

ВИ КО РИ СТА Н Н Я  БЮ ДЖ ЕТН И Х  КОШ ТІВ НА 2021 РІК

__________ СТОРОЖ ИНЕЦЬКИЙ ЛІСОВИЙ КОЛЕДЖ ________________
(код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи)

______ м. Сторожинець, Чернівецька область
(найменування міста, району, області)

В ид бюджету Місцевий

код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету 06 Департамент освіти і науки Ч ернівецької облдержадміністрації
код та  назва програмної класифікації видатків та  кредитування державного бюджету
(код та  назва програмної класіфікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та  назва Типової програмної класіфікації видатків та  кредитування місцевих бюджетів) 

0611101 П ідготовка кадрів закладами ф ахової передвищ ої освіти за рахунок кош тів місцевого бю джету
назва фонду бюджету Загальний

код економічної класифікації видатків бюджету 2282
(грн)

П оказники Січень Лютий Березень Квітень Травень Червень Липень Серпень Вересень Жовтень Листопад Грудень Разом на рік

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

О плата праці 764300,00 663500,00 785400,00 795200,00 916600,00 900000,00 983100,00 594100,00 832300,00 999700,00 737000,00 828800,00 9800000,00

Нарахування на заробітну плату 168100,00 146000,00 172800,00 175000,00 201600,00 198000,00 216200,00 130700,00 183100,00 220000,00 162100,00 182400,00 2156000,00
М едикаменти та  перев'язувальні 
матеріали 51700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42600,00 0,00 9100,00 0,00 0,00 103400,00

Продукти харчування 2400,00 2200,00 2400,00 2400,00 2400,00 2400,00 2400,00 2400,00 2400,00 2400,00 2400,00 2400,00 28600,00

О плата комунальних послуг та 
енергоносіїв 56000,00 215000,00 80600,00 39500,00 36900,00 23000,00 23000,00 128200,00 39500,00 121900,00 257600,00 128900,00 1150100,00

С оціаіьне забезпечення 92800,00 92800,00 92800,00 92800,00 92800,00 92800,00 69200,00 69200,00 91200,00 91200,00 91200,00 93200,00 1062000,00

Інш і ьидатки 56800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 181300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 238100,00

УСЬО ГО 1192100,00 1119500,00 1134000,00 1104900,00 1250300,00 1216200,00 1293900,00 1148500,00 1148500,00 1444300,00 1250300,00 1235700,00 14538200,00
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! Запов&дг^ся розпорядниками нижчого рівня, крім головних розпорядників та національних закладів вищої освіти, яким безпосередньо встановлені призначення у державному бюджеті.


