
ЛІМІТНА ДОВІДКА ПРО БЮДЖЕТНІ АСИГНУВАННЯ ТА КРЕДИТУВАННЯ
на 2022 рік

Видана МІНІСТЕРСТВОМ ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

4858 Кіцманський коледж Подільського державного аграрно-технічного 
університету

Підстава: Закон України "Про Державний бюджет України на 2022 рік" від 02.12.2021 № 1928-ІХ

1) 3 Державного бюджету за 2201190 Виплата академічних стипендій студентам (курсантам), аспірантам, 
докторантам закладів фахової передвищої та вищої освіти
виділено 2 895 600 грн., у тому числі на :

Назва видатків за економічною 
класифікацією видатків бюджету та 

класифікацією кредитування бюджету
Разом Загальний

фонд
Спеціальний

фонд

видатки споживання - разом, з них: 2 895 600 2 895 600 0

оплата праці

оплата комунальних послуг 
та енергоносіїв

видатки розвитку 0 0 0

повернення кредитів до бюджету

надання кредитів із бюджету 0 0 0

у с ь о г о 2 895 600 2 895 600 0

2) У сумі асигнувань загального фонду бюджету враховано витрати на утримання:

середньорічної чисельності працівників ставок,

з них викладачів ставок;

3) Помісячні обсяги асигнувань та надання кредитів загального фонду бюджету встановлено такі:

січень лютий березень квітень травень червень
247 500 247 500 247 500 247 500 247 500 247 500

липень серпень вересень жовтень листопад грудень
210 300 210 300 247 500 247 500 247 500 247 500

4) Проекти кошторису, плану асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету, плану 
надання кредитів із загального фонду бюджету, плану використання бюджетних коштів, помісячного плану 
використання бюджетних коштів, плану спеціального фонду державного бюджету (за винятком власних надходжень 
бюджетних установ та відповідних видатків), штатного роз^^^у^Щ рш щ а. 2022 рік із зведеними даними та 
розрахунками повинні бути подані на затвердження;

Заступник Міністра
мп

Світлана ДАНИЛЕНКО



ЛІМІТНА ДОВІДКА ПРО БЮДЖЕТНІ АСИГНУВАННЯ ТА КРЕДИТУВАННЯ
на 2022 рік

«

Видана МІНІСТЕРСТВОМ ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

4858 Кіцманський коледж Подільського державного аграрно-технічного 
університету

Підстава: Закон України "Про Державний бюджет України на 2022 рік" від 02.12.2021 № 1928-ІХ

1) 3 Державного бюджету за 2201420 Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти 
виділено 22 466 002 грн., у тому числі на :

Назва видатків за економічною 
класифікацією видатків бюджету та 

класифікацією кредитування бюджету
Разом Загальний

фонд
Спеціальний

фонд

видатки споживання - разом, з них: 22 466 002 17 668 802 4 797 200

оплата праці 13 142 870 13 142 870 0

оплата комунальних послуг 
та енергоносіїв 1 291 740 1 291 740 0

видатки розвитку 0 0 0

повернення кредитів до бюджету 0 0 0

надання кредитів із бюджету 0 0 0

у с ь о г о
3 - ....... . -  . . . .  _

22 466 002 17 668 802 4 797 200

2) У сумі асигнувань загального фонду бюджету враховано витрати на утримання:

середньорічної чисельності працівників 101,69 ставок,

з них викладачів 39,19 ставок;

3) Помісячні обсяги асигнувань та надання кредитів загального фонду бюджету встановлено такі:

січень 
1 419 520

лютий 
1 417 580

березень 
1 405 270

квітень 
1 404 570

травень 
1 382 120

червень 
3 207 700

липень
421,010

серпень 
530 340

вересень 
1 469 822

жовтень 
1 552 110

листопад 
1 525 820

грудень 
1 932 940

4) Проекти кошторису, плану асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету, плану 
надання кредитів із загального фонду бюджету, плану використання бюджетних коштів, помісячного плану 
використання бюджетних коштів, плану спеціального фонду державного бюджету (за винятком власних надходжень 
бюджетних установ та відповідних видатків), штатного розпису установи на 2022 рік із зведеними даними та

Світлана ДАНИЛЕНКО


