
ЗАТВЕРДЖВНО
Накаї Міністерства фінансів України 
28.01,2002 Х«57
(у релокиії накш) Міністерстіш фінансів України 
04.12.2015 № 1118)

Затверджений у сумі 4 000 000 
(Чотири мільйони) Г|

Заступник М і 
Ук^^Пін

КОШТОРИС 
на 202! рік

01132330 Національний авіаційний універсі 
м. Київ

Вмл бюджету: Державний
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету: 220 Міністерство освіти і науки України 
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету: 220И40 Фонд розвитку закладів 
фахово! ііерелвншоТ та вищої освіти
(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної
класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів*

Найменування Код Усього на рік РАЗОМ
Загальний

фонд
Спеціазьни 

й (фонд
1 2 3 4 5

НАДХО ДЖ ЕННЯ -  усього • 4 000 000 4 000 000
Налхолження коштів із загазьного фонду бюджету • 4 000 000 4 000 000
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у тому 
числі: 250000(Ю

- надходження від плати за послуги, шо налаються 
бюджетними установами згідно із законодавством: 25010000

Плота за послуги, шо подаються бюджетними установауи 
Кілно і ї.х исноапою ліильнісію 25010100
Надходження бюджетних установ віл додаткової 
(господарської) діяльності 25010200
Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснкхться 
вілііОйідно до Закону України «Про оренду державного та 
комхнальнлго майна»

25010300

На.(холження бюджетних установ віл реалізації в 
усганов-іеному порядку майна (крім нерухомого майна) 25010400

• інші джерела власних надходжень бюджетних установ 25020000
Благодійні внески, гранти та дарунки 25020100
Надходження, шо отримують бюджетні установи від 
ііііпрнгмств. організацій, фізичних осіб та віл інших 
бю.іжетинх установ для викоіиіння цільових толів, у таму 
чис.ті заходів з відчуження для суспільних потреб земельних 
ділянок та розмішеним на них інших обЧктів нерухомого 
майна, шо перебувають) приватній власності фізичних або 
юридичних осіб

25020200

Ііхтходженни, шо отримують державиі і комунальні зактади 
професійної <ііро<|іесійно-тсхнічної). фахової псрслвншсТ та 
витої освіти від розміщення на депозитах тимчасово візьиих 
бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, 
якшо таким зак.іалам законом надано відповідне право: кошти, 
шо отримують державні і комунальні заклади фахової 
передйишої га нишої >.квіти. нау кові установи та зак.тадн 
культури як відсотки, нараховані на залишок коштів на 
шлочіїнх рахунках, відкритих у банках державноіхт сектору для 
роїмішения власних надходжень, отриманих як плата зс 
ііос.іуги. шо налаються ними згідно з основною діяльністю. 
блапо.тіЯні внески та гранти

25020300

- інші доходи
Фінансування 600000

на початок періоду 602100
Повернення кредитів до бюджету



ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕД И ТІВ  - усього • 4000 000 4 000 000
Поточні вмлатк'н 3000

Оп.іата прані і нарахування на іаробітну плату 2100
О ікіа іа  прані 2110
ЗароСіїна плата 2111
Грошове забешечення військовослужбовців 2112

-----------------

Суддівська винагорода 2113
Нарахування на оплату прані 2120
Використання товарів і пос.іуг 2200
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210
Медикаменти та перев язува.іьні матеріали 2220
Продукти харчування 2230
Оплата послуг (крім комунальних) 2240
Видатки на відрядження 2250
Видатки на заходи спеціального призначення 2260
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270
Оплата теплопостачання 2271
Оплата водопостачання і вояовілвслсння 2272
Оотата електроенергії 2273
Оплата природного газу 2274
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг 2275
Оалата енергоссрвісу 2276
Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) 
значення

2280

Дослідження і розробки, окремі заходи розвіттку по реалізації 
державних (регіональних) програм

2281

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

2282

Обслуговування боргових зобов’язань 2400
Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань 2410
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань 2420
Поточні трансферти 2600
Субсидії та поточні трансферти підпріїсмствам 
( установам, організаціям)

2610

Поточні трансферти органам державного упраолііііія інших 
рівнів

26 20

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 внлаткн 2800
Нероіполііені внлаткн 2900
Капітальні видатки 3000 4 000 000 4 000 000
Придбання основного капіталу 3100
При.збання обладнання і предметів довгострокового 
користування 3110
Капігальнс 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 ектів 3142
Ресіаврація пам'яток культури, історії та архітектури 3143
Створення державних запасів і резервів 3150
Придбання землі та нематеріальних активів 3160
Канігії.іьііі трансферти 3200 4 000 000 4 000 000
Каїїігазьні трансферти підприємствам (установам, 
організаціям)

3210 4 000 000 4 000 000



Капітальні трансферти органам державного управління інших 
рівнів

3220

Капітальні трансферти урядам іноземних держав та 
міжнародним організаціям

3230

Капітальні трансферти населенню 3240
Надання внутрішніж кредитів 4110

Надання кредитів органам державного управління інших 
рівнів

4111

Надання кредитів підлрисмствам, установам» організаціям 4112
Надання інших внутрішніх кредитів 4113

Надання іовнішніх кредитів 4210
Нерозподілені видатки ------- 9000

Т.В.О. ректорі 

Начальник ПФВ

Павло БО РСУК

Ната.лія СЛОБОДЯН

» ІЗ^У\<У^. 2021 р.



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 
від 28.01.2002р. № 57 
(у редакшї наказу Міністерства фінансів 
України від 26.11.2012 № 1220)

Затверджений у с 
(Чотири МІЛЬЙі

Заступник 
науки У к

21. серпі

П Л А Н
використання бюджетних кош тів  

на 2021 р ік
01132330 Націона.іьний авіаційний університет

м. К и їв
Вил бюджету: Державний
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету: 22011-40 Фонд розвитку 
зак,залів фахової лсрелвншоТ та вншої освіти
(код та назва програмної класифікації видатків та к-релнту вання місиеви.х бюджетів (код та назва Типової програмної 
класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)________________________ )
коа економічної класифікації видатків бюджету/код класифікації кредитування бюджету: 3210 Капіта.тьні 
трансферти підприємствам (установам, організаціям)

№ а-'п Показники Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

Разом 1
1

1 2 3 4 5 !
І ВИДАТКИ ТА  НАДАННЯ КРЕД И ТІВ  - усього 4 000 000 4 000 000 1
1.1 Поточні вилятки 1

Оплата праці працівників і нарахування на 
заробітну плату
Оплата праці
Заробітна плата і'

Грошове забезпечення військовослужбовців
Суддівська винагорода
Нарахування на оплату праці
Використання товарів 1 послуг
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
Медикаменти та перев'язувальні матеріали
Продукти харчування
Оплата послуг (крім комунальних)
Видатки на відрядження
Видатки на заходи спеціального призначення
Оплата комунальних послуг та енергонос.їв
Оплата теплопостачання
Оплата водопостачання і водовідведення
Оплата електроенергії
Оплата природного газу
Оплата інших енергоносіїв
Оплата енергосервісу
Дослідження і розробки, видатки лержавюго 
(регіонального) значення
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по 
реалізації державних (регіона.іьннх) програм

1(
і

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



Обслуговування боргових зобов'язань
Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань
Обс.і\(ивування зовнішніх боргових зобов'язань
По 104ні трансферти

1 Субсидії та поточні трансферти підприємствам 
І ( установам, організаціям)

Поточні трансферти органам державного управління 
інших рівнів
Поточні трансферти урядам іноземних держав та 
міжнародним організаціям
Соціальне забезлечеїшн
Виплата пенсій і допомоги
Стипендії 1 І
Інші виплати населенню
Інші видатки 1
Нерозподілені видатки 1

1.2 І Капітальні видатки 4000 000 4 000 000
Придбання основного капіталу 4 000 000 4 000 000 '
Придбання обладнання і предметів довгострокового 
корнету вання 1
Капітальне будівництво (придбання) ь _

--------1
1

Капітальне будівництво (придбання) жит.іа 1
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів
Капітальний ремонт 4 000 000 1 4(Х№000
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 4 000 000 4 000 000 1

Капітальний ремонт інших об'єктів
1 Реконструкція та реставрація

Реконструкція житлового фонду (приміщень) 1
Реконструкція та реставрація інших об'єктів
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури
Створення державних запасів і резервів

і Придбання землі та нематеріальних актив в ____________
Каїїіінльні ірансферти
Капітальні трансферти підприємствам (установам, 
організаціям)
Капітальні трансферти органам державного управління 
інших рівнів
Капітальні траксфертн урядам іноземних держав та 
міжнародним організаціям
Капітальні трансферти населенню

1.3 Надання внутрішніх кредитів
Надання кредитів оріанам державного управління інших 
рівнів
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям

І Надання інших внутрішні&дщршіів
іл Надання зовнішніх м і& а У Ііі

Т.в.о. ректора

^ийоИАЛЬНИЙ
хВіаШЙНИИ
>ЦІВЕРСїПП У ' ?

« ІГ
Начальник 

2021 р.

И  ( 1 ' .  й » і

Павло БОРСУК

Наталія СЛОБОДЯН



ЗАГВНРДЖЕНО
Нака) Міністерства фінанс.І£.У|^іни 28.01.2002 № 57 (у редакції 
накату Міністерстваіріі^дівіУі^|№ї»(и віл 26.11.2012 № 1220)

Затверджений >Жи>'4О0(і^і<{ііі^|(>т^ігимі.м.й4міиі іри
_____ \  ■ ^

сві ги і^ду гн Хц>ЯЦ«Я

ссрсікЯ
ПЛАН

асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бю)
на 2021 рік

01132330 Національний авіаційний університет 
м. Київ

Вид бюджету державний
код та назва відомчої класифікації видатків та крелитування бюджету: 220 Міністерство освіти і науки України
код та назва проіромноТ класифікації видатків та кредитування лержавного бюджету: 2201140 Фонд розвитку закладів фахової передвищої та вищої освіти
(код та назва проірамноТ класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назваТнпової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)^

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

1 ■> 3 4 5 7 8 9 10 11 і2 13 14 15
Оіілаїа праці 2 ІІ0
Нарахування на оплату прані 2І20
Мслнгамскти та 
перс»'язува.іівНі матеріали 2220
Продукти харчування 2230
Оплата комуна.іьннх послуг та 
снргоносіів 2270
У((КЛЬ1ЖСННЯ І розробки, окремі 
заходи розвитку по реалізації 
державних (регіональних) 2281
Окремі захоли по рсалішпі 
лержавних (регіональних) 
пр<іграм, не віднесені до 
ІЯ.ЧОДІВ роївкткх 2282

^  Я ■
( оціазьне забезпечення 2700

ІНШІ видатки 5000* 2 0 о д ^ 1 000 000 1 000 000 4 000 000
УС ЬОГ О 2 о т ^ ЛВШІІЙН)! 1 — 1 000 000 1 000 000 4 000 000

Т.в.о ректора П/ 

Начальник ІІФП

2021р.

оиз2.ио
У -

» л’: * 4 » Л '

Павло БОРСУК 

Наталія СЛОБОДЯН



ЗЛТВЕРДЖГ.НО
Наказ Мініст^•рства фінансів України 28.01.2002 № 57 (у редакції 
наказу Міністерства фінацсі^Уіфаїни віл 2 6 .11,20і2 № 1220)

Затверджений у чіліЛіонн і грн
’
хкраА#

П О М ІС Я Ч Н И П  П Л А Н  

внк'орнставня бюджетних коштів 
на 2021 рік

01132330 ІІаиюнальннй авіаційний універснтеї 
н.Київ

Вид бюджету: державний
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету: 220 Міністерство освіти і науки України
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету: 2201140 Фонд розвитку закладів фахової псредвншої та вищої освіти
(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та нізва Тилової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)
назва фонду бюджету: загальний

Показники Січень Лютий березень Квітень Травень Червень Липень Серпеззь Вересень Жовтень Листопад Грудень Разом на рік

1 2 .3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 ІЗ 14

(Зплата праці

Нарахування на оплату праці
Мсднкамсктн та 
перев язукальні матеріали

Продукти харчування
Оплата комунальних послуг 
та енргоносіїв

(  оіііальне забезпечення

Інші видатки 2 000 000 1 000 000 І 000 000 4 000 000

УСЬОГ О 2000  000 1 000 000 1 000 000 4 000 000

Т.в.о. ректора Н ЛУ

Начальник ПФВ 

(Г»\ 2021 р.

< . національний
АВІАЦІЙНИЙ 
УНІВЕГСИШ

0П32330
їч -

Павло БОРСУК  

Наталія СЛОБОДЯН


