
Вид бюджету МІСЦЕВИЙ

код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи 02546714 ДПТНЗ "Полтавське пище професійне училище їм Л.О Чени и 

код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету 10 Орган* з питань освіти і науки, молоді та спорту .__

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 / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого 
самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)! 1011100 Підготовка робітничих кадрів професійно- технічних
закладів та інших закладів освіти )_________________________ ____________
Підстава надходження коштів по іншим джерелам власних надходжень _______________________

(.гр.н 1Сума змін (-*■. -)
Код** Найменування Загальний фонд Спеціальний

фонд
РАЗОМ

1 2 4
НАДХОДЖЕННЯ - усього 14 524,45 14 524,95
у тому числі:
доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету) 14 524,95 и Н4.95

25010000 - Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно 
із законодавством

25010100 Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною 
діяльністю

25010200 Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності _____ _________
25010300 Плата за оренду майна бюджетних установ
25010400 Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна 

(крім нерухомого майна)
(розписати за підгрупами)

25020000 - Інші джерела власних надходжень бюджетних установ 14 524.95 14 524.95
25020100 Благодійні внески, гранти та дарунки

25020200
Кошти, 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 розмішених на 
них інших об'єктів нерухомого майна, шо перебувають у приватній власності 
фізичних або юридичних осіб

14 524.95 14 524.95

25020300
Кошти, шо отримують вищі та професійно-технічні навчальні заклади від 
розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за 
надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право

11010100 Податок на доходи фізичних осіб, шо сплачується податковими агентами, із
12020100 Податок з власників наземних транспортних засобів та інших самохідних машин і 

механізмів (юридичних осіб)
фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування за типом боргового 
зобов'язання) .і

повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації 
видатків та кредитування бюджету, класифікації кредитування бюджету)
ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього
у тому числі:
Поточні видатки

2100 Оплата праці і нарахування на заробітну плату 14 524,95 14 524.95
2110 Оплата праці 1 1 905,70 1 1 905,70
2111 Заробітна плата - 1 1 905.70 1 1 905,70
2120 Нарахування на заробітну плату 2 619,25 2 619,25

(уУ І/С -И



до ЛОВ №2 27 01 2017 ОЗф СТВЕРДЖЕНОІІакіп Міністсрсткі і|>і мансі в України 2Х січня 2002 року № 57
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 04 12 2015 № 11IX)

ШЕДІІІІШ ІКЖЛЯІИК'ІВ ( ІІI IЦЛЛЬІІОІО ФОНДУ ТИМЧАСОВОГО КОШТОРИСУ НА 2017 РІК
___________02546714 ДПТН'І "Полтавське вище професійне училище ім.А.О. Чепіги___________

(код мі ЄДРПОУ та наймену вання бюджетної установи, організації)
м. Полтава

(найменування міста, району, області)
Вид бюджету МІСЦЕВИЙ
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету- 10 Орган* з питань освіти і науки, молоді та спорту_____________________________________________________________________________
код та наша 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 / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого 
самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)* 1011100 Підготовка робітничих кадрів професійно-технічних закладів та інших закладів освіти )__________________________________________________

(п>" >

Найменування Код
Разом, 

спеціальни 
й фонд

Надходження від плати за послуги, то надаються 
бюджетними установами згідно із законодавством Інші джерела власних надходжень бюджетних установ** Інші надходження ***

назва інших надходжень за видами
разом у тому числі за підгрупами разом у тому числі за підгрупами

25010100 25010200 25010300 25010400 25020100 25020200 25020300 25020400
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 ІЗ 14 15 16

НАДХОДЖЕННЯ-усього X 16 163.36 - - - - 16 163.36 - 14 524.95 - - - -
1 Іадходження коштів до спеціальною фонду бюджету X 14 323.95 - - - - - 14 524.95 - 14 524.95 - - - - -

Фінансування**** X 1 638.41 .V А .V А" 1 638.41 А А А А - - -
ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІ В - усього X 16 /63.36 16 163,36 /4 524,95

Поточні видатки 2000 /6 163.36 16 163,36 14 524.95
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100 14 524/45 14 524,95 14 524.95
Оплата праці 2110 1 / 905,70 1 / 905,70 1 і 905, 70
Заробітна плата 2111 І / 905.70 1 / 905,70 11 905,70
1 ‘ротове забезпечення військовослужбовців 2112 -
Нарахування на оплату праці 2120 2 619.25 2 6/9,25 2 619.25
Використання товарів і послуг 2200 / 63Н. 4/ 1 63Н,4/
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 1 /5Н. 41 1 J5S.4I
Медикаменти та перев'язувальні матеріали 2220
1 Іроду кти харчування 2230
Оплата послуї (крім комунальних) 2240 4SI).()() 4 НО.00
Видатки на відрядження 2250
Видніки та $аходи спеціального призначення 2260
Оііллін комунальних послуї і а енергоносіїв 2270
()плататеплопостачання 2271 ... . ... _Оидаїа водопостачання та водовідведення Т)7">
()пда і а електроенергії
()іиіа і а природного газу 2274
()п,іа:а інших енергоносіїв 2275
(Підлій енергосервісу 2276
Дослідження і розробки, окремі заходи по реал: $аиії державних 
11 Vi іоіпсіьних) програм

2280
Дослідження : розрооки. окремі заходи розвпікч по реалізації 
державних і реї юнальних) прої рам 7281

____
()крем■ глходи по реалізації державних (реї іонлдьних) програм, не 
віднесені до іаходів розвитку

7282

()осл\ і овевания боргових юбов'я лінь 7400
()бсл\: ов\ вання внутрішніх боріових юбов'язаиі. 2410
< >бс :\:овування зовнішніх боріових «обов'язань 2 420
1 Іоіочіг 'рансферги
С убсидп із ііоіочн: :ранс(})ер:п підпріг \:с: вам (\с: лновам. 
орі анізація vs. -6КІ

1 Іоіо'чг ірл неферти ор: анам державно; о \ правління інших рівнів
-670

1 іо і оч ні ірансферіи урядам ііюіємііих держав : а міжнародним 
ор1 ані лініям

2670 7
( опілдьне ;абе течения 7700



ИЯнЬчага пенсій і допомоги 2710 - -
Стипендії™''* 2720 - - - - - - -
Інші виплати населенню 2730 - - - -
Інші поточні видатки 2800 - - - -
Капітальні видатки 3000 - - - - - -
І Іридбання 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 31 зо - - - - - -
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 -
Падання кредитів органам державного управління інших рівнів 4111
Надання кредитів підприємствам, установам, сірі анізаціям 4112
Надання інших внутрішніх кредитів 4113 -
Надання зовнішніх кредитів 4210 - | -
1 Іерозподілені видач ки 9000 _______А_______і

1НСОВОІ О ПІДрОЧДІЛу

В І Корочанська


