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вісімдесят чотири тисячі чотири грн..00коп

КОШТОРИС 
на 2021 рік

02540083 Відокремлений структурний підрозділ "Любешівський технічний фаховий коледж Луцького 
національного технічного університету"

(код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи)

смт.Любешів Волинська обл.
(найменування міста, району, обдаси)

Вид бюджету М ІС ЦЕ ВИЙ 

код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету 06 Управління освіти і науки ВОДА 

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) 061 1091 Підготовка кадрів закладами професійної 
(професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджете)

(гри)

Найменування
і

Код
Усього на рік 1

РАЗОМ
Загальний фонд Спеціальний 

фонд
1 *) 3 4 5

НАДХОДЖЕННЯ - усього X 12 978 904.00 605 100.00 13 584 004.00
Надходження копії їв із загального фонду бюджету X 12 978 904.00 X 12 978 904.00
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, утому числі: X - 605 100.00 605 100.00

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

25010000 X 605 100.00 605 100.00:

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

25010100 X 347 200.00 347 200.00

Надходження бюдж ети их установ вк) додаткової (господарсько ї) 
діяльності

25010200 X 257 900.00 257 900.00

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

25010300 X -

Надходження бюдж етних установ вк) реалізації в установленому 
порядку майна (крім нерухомого майна)

25010400 X -

і

(розписати за підгрупами)
- -

Інші джерела власних надходжень бюдж етних установ 25020000 X - -
(розписати за підгрупами) - -
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

X

X **
**|

1
ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього X 12 978 904,00 605 100,00 13 584 004.00 \

Поточні вилазки 2000 12 978 904.00 595 100,00 ІЗ 574 004.00 1

Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100 10 240 077.00 481 900.00 10 721 977.00 і
Оплата прані 2110 8 412 975.00 395 000.00 8 807 975.00 ’

Заробітна плата 2111 8 412 975,00 395 000,00 8 807 9 75.00;

! 'ротове забезпечення військовослужбовців 2112 -1

('уддівська винагорода 2113 - -1
Нарахування па оплаїу праці 2120 1 827 102.00 86 900.00 / 914 002.00



1 2 3 4

Використання товарів і нослуї 2200 9/2 427.00 /// 200.00 / 023 62 7 00
[1 Ірелмсги. матеріали, обладнання іа інвентар 2210 /70 14~,00 35 000.00 205 147.00 і
........... .................
Меднкамеїііи ні неревязувальні матеріали 2220 4 900.00 2 200.00 7/100.00 [

Ч Іродукін харчування 2230 232 330.00 232 330,00;
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 56 400.00 29 000.00 <S'5 400.00 і

Видатки на відрядження 2250 / 000.00 20 000. оо- 21 000.00;
і..(Видатки іа заходи спеціального призначення 2260 -

“І
... _ ________ __ д

[Оплата комунальних нослуї іа снсріоносіїв 2270 447 650,00 20 000.00 46" 650.00 [
Оплата теплопостачання 2271 392 150.00 6 000.00 398 150.00 і

■Оплата водопостачання та водовідведення -> ?7? 16 000.00 5 000.00 21 000,00 [

• ((плата електроенергії 39 100,00 5 000.00 44 100.00 і

((плата природного газу ??'■-/
_ [

■ ■ ■•■■■"----------- --------- -------- - ■■ ......... .... ................. ................................................ '■ ..........Оплата штих енергоносіїв та ниіін.х комунальних пое.іуг 2275 400.00 4 000.00 4 400.00 І
((плата енергосерінсу 22 /б .. ____ ___ _ L - f

[Дослідження і розробки, окремі іаходи по реалі іанії державних (регіональних) 
и рої рам

2280
5 000.00 5 000. оо

> Дослідження і розробки. окремі заходи розвитку по реалізації держаннях 
[ (регіональних) програм

2267 - [

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

22<S’2 5 000.00 5 000. оо 1
j

[Оослуіовування боргових юбов'ятань 2400 .. _ ■і . . - - ,iOoc.iviовмваїшя внутрішніх портових чооовячапь 2410 ___  . _____ ..... . .....J

[Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань 2420 - ........... ............. J

1 Іоточні трансферти 2600 . ___
[Субсидії га поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610 ........ . .............. •_ ...........—. -

і Іо точні трансфер і и орі анам державною управління піших рівнів 2620 ...........................  2J

і
[Поточні ірапсферін урядам іноземних держак га міжнародним оріанвашям

2630

.[Соціальне забезпечення 2700 / 6’25 900.00
.. ... ..

/ 6’25 900.00 і

[ Виплат пенсій і допомоги 2710 - -
1

!
[Сіипеїідії 2720 1 734 100,00 / 734 100.00\

[інші виплати населенню 2730 91 800.00 91 800.00 [

[Інші поточні вилазки 2800 500.00 2 000,00 2 500.00;
і Каш га.іьні вида і кн 3000 10 000.00 10 000.00
[Придбання основної о канпалу Зіоо 10 000.00 10 000.00
■ 1 Ірнлбаїїпя обладнання і предметів довгострокового користування 31 10 10 000,00 in от/.пи
1 Капізальне будівництво (придбання) 3120
1 Капітальне будівництво (придбання) житла 3121 -
(Капітальне будівництво (придбання) інших об'( ктів 3122

_....... .... . J

[Капітальний ремой і 3130 ....... ....... ....... — ......................
[Кап пальний ремоп г жн і лової о фонду (прим і пісні.) 3131 _ і

’Капііа.іьпий ремонз інших об'< кзів 3132 1
................. .. . . ... . ■ 1

[Реконструкція іа рссзавранія 3140 - ..........................- ................................ .. ... ,:J

Ч’еконсірхкнія жиіловоїо фонду (примішень) 3141 - - -1

П’сконсірмкнія га рссзавранія інших об'скіів 3142 - і
L . „. ___ J

[Реставрація пам'яток культури, історії за архітектури 3143 - .. -J
К творения державних запасів і резервів 3150 - _________ ___ " J

[Придбання землі га нематеріальних активів 3160 -
■ -......- ■■■............... .... ...........—........... . ........... ..........—............ . ..................-.................—

■ Каш талый і рансфсрги 3200
[Капітальні трансферти шліірти мегва.м (установам, оріанізаніям) 32Ю ....... . . ... .........
Н\ііш ііі.іин іранефері и оріанам державної о управління інших рівнів 3220 .... .....................'....

і Капітальні ірапсфсрги урядам інотемпих держав га міжнародним організаціям
3230

іКапігальні трансфері и населенню 3240 -
[Надання внутрішніх кредитів 4110 - j

[1 Іадаїїня кредитів органам державного управління інших рівнів 4111 - ]
[і Іадаїїня кредитів підприємствам. установам, організаціям 4112 - -
|І Іадаїїня інших внутрішніх кредитів 4113 - і

Надання зовнішніх кредитів 4210 - - j

1 Іероіноділспі видатки 9000 ___■ і


