
0600000
(код Програмної 

класифікації видатків та 
кредитування місцевого 

бюджету)

0610000
(код Програмної 

класифікації видатків та 
кредитування місцевого 

бюджету)

Дніпровський державний технікум енергетичних та інформаційних технологій
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

00129320
(код за ЄДРПОУ)

0611120 1120 0941
(код Програмної (код Типової (код Функціональної

класифікації видатків та програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого класифікації кредитування бюджету)

бюджету) видатків та 
кредитування 
місцевого 
бюджету)

Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

04100000000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 24628933,00 гривень, у тому числі загального фонду - 21304333,00 гривень та спеціального фонду - 3324600,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюжетної програми
Закон України "Про освіту"
Закон України "Про вищу освіту",
Закон України "Про Національну програму інформатизації",
Постанова Кабінету міністрів України від 31.08.1998 року № 1352 "Про затвердження Положення про формування та виконання Національної програми інформатизації' (зі змінами),
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами),

Наказ державного агенства з питань електронного урядування України від 14.05.2019 року № 35 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації’, 
Рішення обласної ради від 13.12.19 року №528-20/УІІ "Про обласний бюджет на 2020 рік"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п Ціль державної політики

1
Забезпечити надання підготовки кадрів закладами фахової передвищої освіти

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення права жінок і чоловіків на отримання освіти у закладах фахової передвищої освіти



8 . Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

1 Забезпечити доступність для жінок і чоловіків до освіти у закладах фахової 
передвищої освіти

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п Напрям.:« використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1
Формування освітнього простору з метою забезпечення доступності для жінок 
і чоловіків до освіти у закладах фахової передвищої освіти.

21 304 333,00 3 291 400,00 24 595 733,00

2 Заходи з інформатизації 0,00 33 200,00 33 200,00
Усього 21 304 333,00 3 324 600,00 24 628 933,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми 
гривень___________ _________________________________________________________________

№ з/п Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5

Усього

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п Показник Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 є 7

1 затрат
кількість закладів

од.
Мережа розпорядників і 
одержувачів коштів 
місцевого бюджету (зі 
змінами)

1 1

всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)

од.

Зведення планів по 
мережі, штатах і 

контингентах установ, що 
знаходяться на місцевих 

бюджетах

129,35 15,57 144,92

середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, 
за умовами оплати віднесених до педагогічного 
персоналу

од.

Внутрішньогосподарськи 
й облік 18,5 2 20,5

середньорічне число посадових окладів (ставок) 
педагогічного персоналу ОД-

Внутрішньогосподарськи 
й облік

43,85 10,42 54,27

середньорічне число штатних одиниць спеціалістів ОД.
Внутрішньогосподарськи 

й облік
34,5 3,15 37,65

середньорічне число штатних одиниць робітників од.
Внутрішньогосподарськи 

й облік
32,5 0 32,5



№ з/п Показник Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5 6 7

всього середньорічна кількість працівників: осіб
Внутрішньогосподарськи 

й облік
105 15 120

жінок осіб
Внутрішньогосподарськи 

й облік
85 13 98

чоловіків
осіб

Внутрішньогосподарськи 
й облік

20 2 22

видатки, на проведення капітального ремонту грн.
Внутрішньогосподарськи 

й облік
0 0 0

2 продукту

середньорічна кількість студентів денної форми 
навчання, з них:

осіб

Зведення планів по 
мережі, штатах і 

контингентах установ, що 
знаходяться на місцевих 

бюджетах

457 97 554

жінок
осіб

Внутрішньогосподарськи 
й облік

133 31 164

чоловіків
осіб

Внутрішньогосподарськи 
й облік

324 66 390

середньорічна кількість студентів заочної форми 
навчання, з них:

Внутрішньогосподарськи 
й облік 0 97 97

жінок Внутрішньогосподарськи 
й облік

0 15 15

чоловіків Внутрішньогосподарськи 
й облік

0 82 82

середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів 
бюджету, з них:

Внутрішньогосподарськи 
й облік

206 0 206

жінок Внутрішньогосподарськи 
й облік 63 0 63

чоловіків Внутрішньогосподарськи 
й облік

143 0 143

середньорічна кількість пільгових категорій студентів

г

Зведення планів по 
мережі, штатах і 

контингентах установ, що 
знаходяться на місцевих 

бюджетах

100 0 100

жінок Внутрішньогосподарськи 
й облік

38 0 38

чоловіків Внутрішньогосподарськи 
й облік

62 0 62



№ з/п Показник Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд 0 Усього
1 2 3 4 5 0 7

середня очікувана кількість осіб прийнятих на 1 курс на 
денну форму навчання

Зведення планів по 
мережі, штатах і 

контингентах установ, ідо 
знаходяться на місцевих 

бюджетах

135 0 135

жінок Внутрі ш ньогосподарськи 
й облік

36 0 36

чоловіків Внутрішньогосподарськи 
й облік

99 0 99

середня очікувана кількість осіб прийнятих на 1 курс на 
заочну форму навчання

Зведення планів по 
мережі, штатах і 

контингентах установ, що 
знаходяться на місцевих 

бюджетах

0 21 21

жінок Внутрішньогоспода рськи 
й облік

0 3 3

чоловіків Внутрішньогосподарськи 
й облік

0 17 17

очікувана кількість випускників:
осіб

Внутрішньогосподарськи 
й облік

106 69 175

жінок
осіб

Внутрішньогосподарськи 
й облік

40 19 59

чоловіків
осіб

Внутрішньогосподарськи 
й облік

66 50 116

очікувана кількість працевлаштованих випускників:
осіб

Внутрішньогосподарськи 
й облік

106 69 175

жінок
осіб

Внутрішньогосподарськи 
й облік

40 19 59

чоловіків
осіб

Внутрішньогосподарськи 
й облік

'' 66 50 116

кількість закладів, яким буде проведено капітальний 
ремонт О Д.

Внутрішньогосподарськи 
й облік

0 0 0

3 ефективності
витрати на 1 студента: грн. розрахунково 32725 5107 37832
Ж ІН О К грн. розрахунково 32824 5168 37992
чоловіків грн. розрахунково 32627 5046 37673



№ з/п Показник Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5 6 7

4 ЯК О СТІ

відсоток студентів, які отримають відповідний документ 
про освіту, з них: % розрахунково

100 100 100

жінок % розрахунково 100 100 100
чоловіків % розрахунково 100 100 100
відсоток працевлаштованих випускників % розрахунково 100 100 100
жінок % розрахунково 100 100 100
чоловіків % розрахунково 100 100 100

орієнтовний відсоток проведення капітального ремонту
%

розрахунково
0 0 0

ф 'Керівник __________ • ________  ____________________А.В. Федько
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер
Ъ  І Т  И

.2020 рік

О.С. Сінько_______________
(ініціали/ініціал, прізвище)



0600000
(код Програмної 

класифікації видатків та 

кредитування місцевого 
бюджету)

0610000
(код Програмної 

класифікації видатків та 
кредитування місцевого 

бюджету)

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Департам ент осві

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

Департам ент освіти і науки Дніпропетровської обласної держ авної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Гсцвбого бюджету) 
О.В.ПОЛТОРАЦЬКИЙ

25927519
(код за ЄДРПОУ)

Дніпровський державний технікум енергетичних та інформаційних технологій
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

00129320
(код за ЄДРПОУ)

0611162 1162 0990 Інші програми та заходи у сфері освіти 04100000000
(код Програмної 

класифікації видатків та 

кредитування місцевого 
бюджету)

(код Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевого
бюджету)

(код Функціональної 
класифікації видатків та 

кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з  Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 53000,00 гривень, у тому числі загального фонду - 53000,00 гривень та спеціального фонду - 0,00 гривень.

Підстави для виконання бюжетної програми
Закон України "Про освіту"
Закон України "Про позашкільну освіту"
Закон України "Про загальну середню освіту",
Закон України "Про Національну програму інформатизації",
Постанова Кабінету міністрів України від 31.08.1998 року № 1352 "Про затвердження Положення про формування та виконання Національної програми інформатизації" (зі змінами),
Постанова Кабінету Міністрів України від 14.01.2015 № б "Деякі питання надання освітньої субвенцїї з державного бюджету місцевим бюджетам"
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами),

Наказ Міністерства освіти і науки України від 23.03.2018 № 284 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо використання у 2018 році коштів освітньої субвенцїї для придбання засобів 
навчання та навчального обладнання для кабінетів української мови в закладах загальної середньої освіти з навчанням мовами національних меншин"

Наказ державного агенства з питань електронного урядування України від 14.05.2019 року № 35 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації', 
Рішення обласної ради від 21.12.2012 року № 389-17/УІ "Про регіональну цільову соціальну програму "Освіта Дніпропетровщини до 2021 року" (зі змінами)
Рішення обласної ради від 03.02.2012 № 239-11/УІ "Регіональна цільова соціальна програма "Молодь Дніпропетровщини" на 2012 -  2021 роки" (зі змінами)
Рішення обласної ради від 13.12.2019 року № 528-20/УІІ "Про обласний бюджет на 2020 рік" (зі змінами)



6. Цілі держ авної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюдж етної програми

№ з/п Ціль державної політики
1 Виконання інших програм та заходів у сфері освіти

7. Мета бюдж етної програми
Забезпечення реалізації інших програм та заходів у сфері освіти

8. Завдання бю дж етної програми

№ з/п Завдання

1 Здійснити організацію проведення заходів за програмою "Молодь 
Дніпропетровщини"

2 Здійснити організацію та проведення централізованих заходів відповідно до 
програми "Освіта Дніпропетровщини до 2021 року"

3
Здійснити здобуття фізичними особами вищої освіти у вищих навчальних 
закладах Дніпропетровської області за напрямами відповідно до програми 
"Освіта Дніпропетровщини до 2021 року"

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень__________________________________

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1

Забезпечити створення умов для інтелектуального самовдосконалення молоді, 
творчого розвитку особистості за програмою "М олодь Дніпропетровщини": 0,00 0,00 0,00

1.1 Призначення обласних іменних стипендій 0,00 0,00 0,00
1.2 Проведення обласних конкурсів 0,00 0,00 0,00
1.3 Проведення заняття у школі молодого лідера 0,00 0,00 0,00
1.4 Заходи з інформатизацїі 0,00 0,00 0,00

2

2.1 Забезпечити реалізацію заходів у сфері освіти відповідно до програми 
"Освіта Дніпропетровщини до 2021 року" 53 000,00 0,00 53 000,00

2.2 Заходи з інформатизації 0,00 0,00 0,00

3

Забезпечити здійснення заходів щодо проведення обласного конкурсу проектів 
„Дуальна професійна освіта для розвитку громад" серед закладів професійної 
(професійно-технічної) та фахової передвищої освіти (заклади вищої освіти 1 -  II 
рівнів акредитації відповідно до програми "Освіта Дніпропетровщини до 2021 
року"

0,00 0,00 0,00



4
Забезпечити здобуття фізичними особами вищої освіти у вищих навчальних 
закладах Дніпропетровської області за напрямами відповідно до програми 
"Освіта Дніпропетровщини до 2021 року"

0,00 0,00 0,00

5
Забезпечити придбання обладнання для навчальних кабінетів і бТЕМ- 
лабораторій

0,00 0,00 0,00

6
Забезпечити придбання шкільних автобусів, утом у числі обладнаних місцями 
для дітей з особливими освітніми потребами

0,00 0,00 0,00

7
Забезпечити придбання обладнання для спеціальних шкіл та навчально- 
реабілітаційних центрів, в яких навчаються сліпі, із зниженим зором, глухі діти

0,00 0,00 0,00

Усього 53 000,00 0,00 53 000,00

Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у  складі бюджетної програми 
гривень

№ з/п Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5

1
Регіональна цільова соціальна 
програма "Молодь Дніпропетровщини" 0,00 0,00 0,00

2
Регіональна цільова соціальна програма "Освіта 
Дніпропетровщини" 53 000,00 0,00 53 000,00

Усього 53 000,00 0,00 53 000,00

Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п Показник Одиниця виміру Джерело інформацГІ Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5 6 7

1 затрат
видатки, пов'язані з виконанням заходів програми 
"Молодь Дніпропетровщини" на 20 1 2 - 2021 роки грн.

рішення обласної ради 
"Про обласний бюджет 

на 2020 рік"
0,00 0,00 0,00

видатки, пов'язані з реалізацією централізованих заходів 
відповідно до програми "Освіта Дніпропетровщини до
2021 року"

грн.

рішення обласної ради 
"Про обласний бюджет 

на 2020 рік"
53 000,00 0,00 53 000,00

видатки, пов'язані з оплатою послуг з продовження та 
завершення навчання студентів КВНЗ "ІП "Стратегія"

грн.

відповідно до програми 
"Освіта

Дніпропетровщини до 
2021 року"

0,00 0,00 0,00



№ з/п Показник Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5 6 7

видатки, пов'язані з оплатою проведення обласного 
конкурсу проектів „Дуальна професійна освіта для 
розвитку громад" серед закладів професійної (професійно- 
технічної) та фахової передвищої освіти (заклади вищої 
освіти І -  II рівнів акредитації) відповідно до програми 
"Освіта Дніпропетровщини до 2021 року"

грн.

відповідно до програми 
"Освіта

Дніпропетровщини до 
2021 року" 0,00 0,00 0,00

видатки, пов'язані з придбанням обладнання для 
навчальних кабінетів і БТЕМ-лабораторій грн.

рішення обласної ради 
"Про обласний бюджет

на 2020 рік"
0,00 0,00 0,00

видатки, пов'язані з придбанням шкільних автобусів, у 
тому числі обладнаних місцями для дітей з особливими 
освітніми потребами

грн.

рішення обласної ради 
"Про обласний бюджет 

на 2020 рік"
0,00 0,00 0,00

видатки, пов'язані з придбанням обладнання для 
спеціальних шкіл та навчально-реабілітаційних центрів, в 
яких навчаються сліпі, із зниженим зором, глухі діти грн.

рішення обласної ради 
"Про обласний бюджет 

на 2020 рік" 0,00 0,00 0,00

2 продукту
орієнтовна кількість заходів, пов'язані з виконанням 
заходів програми "Молодь Дніпропетровщини" на 2012 - 
2021 роки

од. Помісячний план по 
заходам

0 0 0

орієнтовна кількість заходів, відповідно до програми 
"Освіта Дніпропетровщини до 2021 року"

ОД. Помісячний план по 
заходам

2 0 2

кількість студентів, які продовжують та завершують 
навчання у вищих навчальних закладах осіб

Внутрішньогосподарськи 
й облік 0 0 0

орієнтовна кількість шкільних автобусів
од.

Внутрішньогосподарськи 
й облік 0 0 0

3 ефективності

середні орієнтовні витрати на проведення одного захода, 
пов'язані з виконанням заходів програми "Молодь 
Дніпропетровщини" на 2012 - 2021 роки

грн.

розрахунково

0 0 0

середні орієнтовні витрати на проведення одного захода, 
відповідно до програми "Освіта Дніпропетровщини до 
2021 року"

грн.

розрахунково

26 500 0 26 500

середні витрати пов'язані з оплатою послуг з продовження 
та завершення навчання студентів КВНЗ "ІП "Стратегія"

грн.

розрахунково

0 0 0

середні орієнтовні витрати на придбання одного автобусу
грн.

розрахунково
0,00 0 0,00



Г<
3

№ з/п Показник Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5 6 7

4 Я К О С Т І

орієнтовний відсоток виконання заходів відповідно до 
запланованих, пов'язані з виконанням заходів програми 
"М олодь Дніпропетровщини" на 2012 - 2021 роки

% розрахунково 0 0 0

орієнтовний відсоток виконання заходів відповідно до 
запланованих, відповідно до програми "Освіта 
Дніпропетровщини до 2021 року"

% розрахунково 100 0 100

орієнтовний відсоток студентів, забезпечених здобуттям 
вищої освіти у  вищих навчальних закладах 
Дніпропетровської області за напрямами % розрахунково

0 0 0

орієнтовний відсоток придбаних шкільних автобусів л % розрахунково

0 0 0

яКерівник А.В.Федько
(гІІДпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

і /  «(підпис)
Н.В.Руденко______________
(ініціали/ініціал, прізвище)



1. 0600000
(йод Програмної 

класифікації видатків та 
кредитування місцевого 

бюджету)

2. 0610000
(код Програмної 

класифікації видатків та 
кредитування місцевого 

бюджету)

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Департамент освіти

Паспорт ^ ,аа0
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

Департамент освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації________
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

25927519
(код за ЄДРПОУ)

Дніпровський державний технікум енергетичних та інформаційних технологій
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

00129320
(код за ЄДРПОУ)

3. 0611120 1120 0941 Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти 04100000000
(код Програмної 

класифікації видатків та
(код Типової 
програмної

(код Функціональної 
класифікації видатків та

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

кредитування місцевого класифікації кредитування бюджету)
бюджету) видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 24647392,00 гривень, у тому числі загального фонду - 21322792,00 гривень та спеціального фонду - 3324600,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюжетноТ програми
Закон України "Про освіту"
Закон України "Про вищу освіту",
Закон України "Про фахову передвищу освіту",
Закон України "Про Національну програму інформатизації",
Постанова Кабінету міністрів України від 31.08.1998 року № 1352 "Про затвердження Положення про формування та виконання Національної програми інформатизації" (зі змінами),
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами).

Наказ державного агенства з питань електронного урядування України від 14.05.2019 року № 35 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації", 
Рішення обласної ради від 13.12.19 року №528-20/УІІ "Про обласний бюджет на 2020 рік" (зі змінами)

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п Ціль державної політики

1
Забезпечити надання підготовки кадрів закладами фахової передвищої освіти

7 . Мета бюджетної програми
Забезпечення права жінок і чоловіків на отримання освіти у закладах фахової передвищої освіти



Завдання бюджетної програми

№ з/ п Завдання

і Забезпечити доступність для жінок і чоловіків до освіти у закладах фахової 
передвищої освіти

Напрями використання бюджетних коштів 
гривень_____________ __________________

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 7 4 5

1
Формування освітнього простору з метою забезпечення доступності для жінок і 
чоловіків до освіти у закладах фахової передвищої освіти.

21 322 792,00 3 291 400,00 24 614 192,00

2 Заходи з інформатизації 33 200,00 33 200,00
Усього 21 322 792,00 3 324 600,00 24 647 392,00

Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми 
гривень__________________ _______________________________________________ _______

№ з/п Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5

Усього

Результативні показники бюджетної програми

№ з/п Показник Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7

1 затрат
кількість закладів

од.
Мережа розпорядників і 
одержувачів коштів 
місцевого бюджету (зі 
змінами)

1 1

всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)

од.

Зведення планів по 
мережі, штатах-: 

контингентах установ, що 
знаходяться на місцевих 

бюджетах

129,35 15,57 144,92

середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за 
умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу од.

Внутрішньогосподарськи 
й облік 18,5 2 20,5

середньорічне число посадових окладів (ставок) 
педагогічного персоналу

од.
Внутрішньогосподарськи 

й облік
43,85 10,42 54,27

середньорічне число штатних одиниць спеціалістів
ОД.

Внутрішньогосподарськи 
й облік

34,5 3,15 37,65

середньорічне число штатних одиниць робітників од.
Внутрішньогосподарськи 

й облік
32,5 0 32,5



N5 з/п Показник Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 * —  ^  2 3 4 5 6 7

всього середньорічна кількість працівників:
осіб

Внутрішньогосподарськи 
й облік

105 15 120

жінок
осіб

Внутрішньогосподарськи 
й облік

85 13 98

чоловіків
осіб

Внутрішньогосподарськи 
й облік

20 2 22

2 продукту

середньорічна кількість студентів денної форми навчання, 
з них:

осіб

Зведення планів по 
мережі, штатах і 

контингентах установ, що 
знаходяться на місцевих 

бюджетах

457 97 554

жінок
осіб

Внутрішньогосподарськи 
й облік

133 31 164

чоловіків
осіб

Внутрішньогосподарськи 
й облік

324 66 390

середньорічна кількість студентів заочної форми 
навчання, з них:

Внутрішньогосподарськи 
й облік 0 97 97

жінок Внутрішньогосподарськи 
й облік

0 15 15

чоловіків Внутрішньогосподарськи 
й облік

0 82 82

середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів 
бюджету, з них:

Внутрішньогосподарськи 
й облік 206 0 206

жінок Внутрішньогосподарськи 
й облік 63 0 63

чоловіків Внутрішньогосподарськи 
й облік 143 0 143

середньорічна кількість пільгових категорій студентів Зведення планів по 
мережі, штатах і 

контингентах установ, що 
знаходяться на місцевих 

бюджетах

100 0 100

жінок Внутрішньогосподарськи 
й облік 38 0 38

чоловіків Внутрішньогосподарськи 
й облік 62 0 62



N9 з/п Показник Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5 6 7

середня очікувана кількість осіб прийнятих на 1 курс на 
денну форму навчання

Зведення планів по 
мережі, штатах і 

контингентах установ, що 
знаходяться на місцевих 

бюджетах

135 0 135

жінок Внутрішньогосподарськи 
й облік

36 0 36

чоловіків Внутрішньогосподарськи 
й облік

99 0 99

середня очікувана кількість осіб прийнятих на 1 курс на 
заочну форму навчання

Зведення планів по 
мережі, штатах і 

контингентах установ, що 
знаходяться на місцевих 

бюджетах

0 21 21

жінок Внутрішньогосподарськи 
й облік

0 3 3

чоловіків Внутрішньогосподарськи 
й облік

0 17 17

очікувана кількість випускників: осіб
Внутрішньогосподарськи 

й облік
106 69 175

жінок
осіб Внутрішньогосподарськи 

й облік 40 19 59

чоловіків
осіб

Внутрішньогосподарськи 
й облік

66 50 116

очікувана кількість працевлаштованих випускників: осіб
Внутрішньогосподарськи 

й облік
106 69 175

жінок
осіб

Внутрішньогосподарськи 
й облік

40 19 59

чоловіків
осіб

Внутрішньогосподарськи 
й облік

66 50 116

3 ефективності 0 0 0
витрати на 1 студента: грн. розрахунково 32754 5107 37861
жінок грн. розрахунково 32163 4516 36679
чоловіків грн. розрахунково 33345 5698 39043



№ з/п Показник Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5 6 7

4 ЯКОСТІ

відсоток студентів, які отримають відповідний документ 
про освіту, з них: % розрахунково 100 100 100

жінок % розрахунково 100 100 100
чоловіків % розрахунково 100 100 100
відсоток працевлаштованих випускників % розрахунково 100 100 100
жінок % розрахунково 100 100 100
чоловіків % розрахунково 100 100 100

Керівник
(підпис)

А.В.Федько______________
(ініціали/ініціал, прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 
28.01.2002 № 57
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 
04.12.2015 №  1118)

Затверджений у сумі 20000,00 грн.

Двадцять піти'! гон.ОО коп 
(сума словаї

Директор департаменту

КОШТОРИС 
на 2020 рік

00129320 Дніпровський державний технікум енергетичних та інформаційних технологій
(код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи)

м .Дніпро
(найменування міста, району, області)

Вид бюджету Місцевий .
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету 06 Департамент освіти і науки 
Дніпропетровської обласної державної адміністрації.
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету_____________
(код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)* 0611162 Інші
програми та заходи у сфері освіти

■ (грн)

Найменування Код Усього на рік РАЗОМ
загальний фонд спеціальний фонд

1 2 3 4 5
НАДХОДЖЕННЯ - усього X 20000,00 20000,00

Надходження коштів із загального фонду 
бюджету

X 20000,00 X 20000,00

Надходження коштів із спеціального 
фонду бюджету, у тому числі:

X

надходж ення від  плат и за послуги, що  
надаю т ься бю дж ет ним и уст ановам и  
згідно із законодавст вом

25010000 X

/
П лат а за послуги, щ о надаю т ься  
бю дж ет ним и уст ановам и згідно з їх 
основною  діяльніст ю

25010100

Н адходж ення бю дж ет них уст анов від  
додат кової (господарської) діяльності.

25010200
о і ПІЛТ 0

П лат а за оренду м айна  бю дж ет них  
уст анов, щ о здійсню єт ься відповідно  
Закону України «П ро оренду держ авного  
т а ком унального майна»

25010300 /  4 ЛИ/1 і

Н адходж ення за  послуги, щ о надаю т ься  
бю дж ет ним и уст ановам и від  р еалізац ії в 
уст ановленом у порядку майна(крім  не 
рухом ого м айна)

25010400

інш і дж ерела власних надходж ень  
бю дж ет них уст анов

25020000 X

(розписати за підгрупами)
інш і надходж ення, у  т ом у числі: X
інш і доходи (розписат и за  кодами  

класиф ікації доходів бюдж ету)
X

ф інансування (розписат и за кодами  
класиф ікації ф інансування бю дж ет у за  
т ипом боргового зобов'язання)

X

повернення кредит ів до бю дж ет у  
(розписат и за  кодами програм ної 
класиф ікації видат ків т а кредит ування  
бюдж ету, класиф ікації кредит ування  
бюдж ет у)

X
X * *



2

1 2 3 4 5

ВИДАТКИ ГА НАДАННЯ КРЕДИТІВ
- усього

X 20000,00 20000,00

Поточні видатки 2000 20000,00 20000,00
О плат а прац і і нарахування на 
заробіт ну плат у

2100

О плат а праці 2110
Заробіт на плат а 2111
Грош ове забезпечення  
військовослуж бовців

2112

Н арахування на оплат у праці 2120 /
В икорист ання т оварів і послуг 2200 г
Предмети, матеріали, обладнання та 
інвентар

2210 10000,00 V . 10000,00

Медикаменти та перев'язувальні 
матеріали

2220

Продукти харчування 2230 7
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 10000.00 х / 10000,00 І
Видатки на відрядження 2250
Видатки та заходи спеціального 
призначення

2260

Оплата комунальних послуг та 
енергоносіїв

2270

О плат а т еплопост ачання 2271
О плат а водопост ачання та  
водовідведення

2272

О плат а елект роенергії 2273
О плат а природного газу 2274
О плат а інш их енергоносіїв та інших 
ком унальних послуг

2275

О плат а енергосервісу 2276
Дослідження і розробки, окремі заходи по 
реалізації державних (регіональних) 
програм

2280

Д ослідж ення і розробки, окремі заходи  
розвит ку по р еа л іза ц ії держ авних  
(регіональних) програм

2281

О крем і заходи по р еа л іза ц ії держ авних  
(регіональних) програм, не віднесені до 
заходів розвит ку

2282

О бслуговування боргових зобов'язань 2400
Обслуговування внутрішніх боргових 
зобов’язань

2410

Обслуговування зовнішніх боргових 
зобов’язань

2420

П от очні т рансф ерт и 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

1 Придбання обладнання і предметів 
довгострокового користування

3110

Капітальне будівництво (придбання) 3120
К апіт альне будівницт во (придбання) 
ж итла

3121

К апіт альне будівницт во (придбання) 
інш их о б 'ект ів

3122
.



з

Капітальний ремонт 3130
І 2 3 4 5

К апіт альний рем онт  ж ит лового  
ф онду (приміщ ень)

3131

Капіт альний рем онт  інш их об'єкт ів 3132
Реконструкція та реставрація 3140
Реконст рукція ж ит лового  
ф онду (приміщ ень)

3141

Р еконст рукція т а рест аврація  інш их  
об'єкт ів

3142

Рест аврація пам 'ят ок культ ури, іст орії 
т а архіт ект ури

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

Н адання кредит ів органам держ авного  
управління інш их р івн ів

4111

Н адання кредит ів підприємст вам, 
уст ановам , організаціям

4112

Н адання інш их внут ріш ніх кредит ів 4113
Надання зовнішніх кредитів 4210

Нерозподілені видатки 9000 _________ ^ _______

Керівник ^ 2
(підп

а  г -  А.В.Федько 
ініціали і прізвище) 

—"  О.С.Сінько
(підпис) ' (ініціали і прізвище)

Керівник бухгалтерської служби / 
начальник планово-фінансового підрозділу

1 (Число, місяць, рік)
,? 2  *  /

/V гн.  о о ^ % : > /

** 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 вищих навчальних закладів, 
яким безпосередньо встановлені призначення у державному бюджеті.



Додаток 11
до Інструкції про складання і виконання 
розпису Державного бюджету України

рдж ую

Н А  ї̂реісіхзр дешфтаменту,0світи і науки Дніпропетровської 
7^  обласної державної-адм і н і (Грації

(посада)

О  >,

Д О В И К А  Ф ' ф

4 < - у ,

О.В. Полторацький 
(ініціали і прізвище)

про змши до кошторису 
на 2020 рік

Номер 61
Дата 24.02.2020

Вид бюджету місцевий і обласний І________________________________________________________________________

Код та ЄДРПОУ та наймену&аі- я бюджетної установи/ одержувача, найменування міста,району, області 00129320 Дніпровський лепжявний 
технікум енергетичних та інформаційних технологій

КОД т а  НйЛва ВІДОМЧО! класифікашї видатків та кредитування бюджету 06 Департамент освіти і науки Дніпропетровської обласної Оєржавної 
аомтістоаші
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) Об! 1162 Інші програми та заходи у сфері освіти

Підстава. Наказ ЛОН вю 21.02 2020 №100/0/212-20

Код** Найменування
Сума змін (+,-)

загальний фонд спеціаіьний фонд разом
2 3 4 5

Затишок коштів на початок року X X X
Н А Д Х О Д Ж Е Н Н Я  -  у с ь о г о 3 3  « 0 0 ,0 « 0 3 3  0 0 0 ,0 0

у тому числі:

доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету)

Надходження коштів із загального фонду бюджету 33 000,00 0 0,00

повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної 
класифікації видатків та кредитування бюджету, класифікації 
кредитування бюджету)

В И Д А Т К И  Т А  Н А Д А Н Н Я  К Р Е Д И Т ІВ  - у с ь о г о (1,00 0 0 ,0 0

у тому числі:

_________ видатки (розписати за кодами класифікації видатків бюджету) 0 ,0 0 0 0 .0 0

200 0 П о т о ч н і в и д а т к и 3 3  0 0 0 ,0 0 0 3 3  0 0 0 ,0 0

2200 Використання товарів і послуг 33 000,00 0 33 000,00

: : і о Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 26 000,00 0
26 000,00

2240 Оплата послуг (крім комунальних) 7 000,00 0
7 000,00

Керівник

Федько А.В.

М .П * __  ____ 2020 (число, місяць, рік)

Керівник бухгалтерської служби/начальник
планово-фі ого підрозділу 

Сінько О.С.

“ Заповнюється розпорядниками нижчогс \ івня, крім головних розпорядників та національних вищих навчальних закладів, яким безпосередньо встановлені призначення у державному
бюджеті
** Заповнюється розпорядниками бюджетних коштів за відповідними кодами класифікації, тільки за якими вносяться зміни.


