
ЗАТВЕРДКТНО
Йаказ Мiнirгерства фiнансiв Украiни

28.01.2002 Jф 57

iy p.o*"ii наказу Мiнiсгсрчгва фiнансiв УкраrЪи

04.12.2015 Nч l118)

Затверджений у cyMi 900000 (Дев'ятсот тисяч)

м. мелiтополь . Зац-оJi?рl=с:l=f О9,ЛаСТi

1ruИ*"*qБЙ "i,T4 району, областi)

Вид бюджsту

кoДтaнaзвaвiдoмчoiклaсифlкaцпBилalкrb'.^""*,";;;,"""""'*."
код та назва програмноi i:1':*]:Ti';HЖJ:l"-ffiTu*'***o* o*o*u"""r" u,rroo""r" noo.o,

taл\-ч,/А
Pq"Y_.+j

кошторис
на 20_1е piK

мiсцевЪго СаI\4ОВРЯДУВання, якi не застосов},ють

Усього на piK рАзом
Найменування

1ffi

Код
загальний

lЪонп

спецiальний
фонд

4 5
2 з

900000х 200000 700000

200000 х 200000
Нuд"]оЙ"*rня коштiв iз загального х

700000ФОнлу UruллwrJ
х х 700UUU

Нuд*од*"rrня коштiв iз спецtального
1 - -__. i-л*л,латтl r/ тл\rv .rиспi:

700000 700000
25010000 хj-dridпurня Bid rшаmu запослу2u,

що н aD аю mь ся бю d ж е rпншry,u

ycmaшoтaJyru зеidно iз

700000
25010100 х 700UUU

плаmа за послу2u, u|о наОаюmься

бюdэюеm HllJytu ycmaчoBcLfu,u зzidно iз

законоdавсmвом
25010200 хЫо d ж r, ня, 1цо оmрuм ан i в i d

d о d аmко в oi z о сп о d ар с ь ко i'

oIMbHocшl
250 10300 х

25010400 х
Йdхо dэюення бю dжепнuх у сmан о в

BiD реалiзацi| в усmановленоr4у
поряdку май"а х-il*П ж up елсl вл аснuх н аDхоd желtь

бюdжеmншусmанов

Z5UZUUUU

(розп""аr" за пiдгрупами)

/



1 2 J 4 5

iHu,ti наdхоdэ!сення, у шрщ:IJq!!L х

iHu,li dохоdu (розпuсаmu за коdал,tu

. п пп l йiKaltit ёохоd iB бюdжеmу)

х

фi"о""у"оrня фозпuсаmu з а Kodal,tu

класuфiкацit фiнансування бюdэюеmу
о n -r,- nn, бппэовоzо зобов'ЯЗаННЯ)

х

х
повернення креdumiв do бюdu,сеmу

(розпuса mu за коdамu проералlно[

класuфiкацi[ вudаmкiв mа

кр еОumув ання бю dэюеmу,

класuфiкацit кр е dumув ання

бюOuсеiпу)

х ,l.*

700000 900000
ВИДАТКИ ТА НАДАНЕЯ

тгDп TTTtrlaTD r,лf лfп

х 200000

лJлIl

2000 200000 700000 900000

2110Оплаmо працl
2^ллБiп 2|LI

2||2Гроulове забезпечення
в iйс ько в о слу эtс б о вцiв

2|20
2200В uкор uс m ан ня lц9 ! !рцJ ! 9 cJ!!I!
22|0

2220

т-т. 22з0
l/rпirл кпплvrrя пьних) 2240

2250Видатки на вlдрддж9ццд
2260

2210Оплата комунальних посJryг та

енергоносiiв 

--

227|
227z

2213п- ,HP,D2Il

22,74

22,75

22,1б
vПJlulllLl с нс IJcUvc уо L"/_

Дооriд*"*rо i розробки, oKpeMi

заходи по реалlзацl1 державних

2280 200000 700000 900000

(РеГrонаJrьнил/ rrPur рсшr
200000 700000 900000

! о слiduсення i р озр обкu,'окр eMi

захоdu розвumку по реалiзацit
\ ллл,л -л,,.,л /no.i пu п пъul ly\ ппоэпалrt

//.6 L

2282OKpeMi захоdu по реалiзацit
d ерэtс aBHtlx (р е ei он альнuх) пр о zp ам,
- - л л: л-. л-л.,j An .nyaAia пп2Rlrmкv

2400

2410

2420

Поmочнi mрансферmа 2600

-l
2

**

Поточнi видатки

Наоахчвання на оплапq пр{tЦ__

оплаmа mеплопо сmач ання

Оплаmа прuроdноzо zазу
j-,.,,,,v па, ол)лil пгl lp



Субсидii та поточнi трансферти
пiдприемствам (установам,
органiзацiям)

261'0

Поточнi трансферти органам
державного управлiння iнших
piBHiB

2620

Поточнi трансферти урядам
iноземних держав та мiжнародним
органiзацiям

26з0

Соцiальне забезпечення z700
Вигlлата пенсiй i допомоги 27|0
СтипендiТ 2720

Iншi виплати населенню z7з0
Iншi поточrri видатки 2800

Капiтальнi видатки з000
ппидбання основного капiталу 3 100

Придбання обладнання i предметiв
довгострокового користYваншI

з l10

Капiтальне булiвничтво
(ппидбання)

з 120

Капimальн е бу d i в нuцmв о
(поudбання) эюumла

зl21

Капimапьн е буd iвнuцmв о
fuоudбання) iншtlх об' eKmiB

з|22

Капiтальний ремонт з 1з0

Кап i mаънuй р ем онm эюulпл о в о 2 о

фонdу (прuмiu,lень)
3131

Капimальнuй р емонm iншuх
об'екmiв

з|32

Реконструкцiя та реставрацiя з l40
Р еко н сmрукцiя эюumло в оzо
фонdч (поuл,tiuлень)

3141

Р еконсmрукцiя mа ресmаврацiя
iншпlх об'екmiв

з|42

Р есmавр ацiя пам'яmок кульmурu,

icmopit mа архimекmурu
з|4з

Створення державних запасiв i
резервiв

3 150

Придбання землi та нематерiальних
активiв

3 160

Капiтальнi трансферти 3200

Капiтальнi трансферти
пiдприемствам (установам,
опганiзацiям)

з210

Капiтальнi трансферти органам
державного управлiння iнших
piBHiB

3220

Капiтальнi трансферти урядам
iноземних держав та мiжнародним
органiзацiям

з2з0

Капiтальнi трансферти населенню з240
Надання внутрiшнiх кредитiв 4110

На0 ання кр е dumiв ор 2 аналl
d ерuсавноzо управлiння iHtпux piBHiB

4,111

Had ання кр е dum iB п i dпрuем с mв аu,
ycmaшoBclM, орzанiз ацiлиl

4||2

J



\_'\*

Ректор

о\'t .1r-.!г\ч+ -о ýО; T.O.KpvTiKoBa
(iнiцiали i прiзвище)(пiдпис)

iльового методу складання та виконання мiсцевих бюджетiв проставляються код та назва
iB та кредитування мiсцевих бюджетiв.

кодом вiдповiдно до класифiкацii кредитування бюджету та не врzжовуеться у рядку

*** Заповнюсгься розпорядниками нижчого рiвня, KpiM головних розпорядниtсiв та нацiональних вищих навчшIьних закладiв,
яким безпосередньо встановленi призначеншI у державному бюлжетi.

l 2 J 4 5

Наd ання iншп,м внуmрiшнiх KpedumiB 4llз
наданпя зовнiшнiх кредитiв 4210

Нерозподiленi видатки 9000

(iнiцiали i прiзвище)

ý*"пуготаf<л-

4

усього".


