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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ MiHicTepcTBa фiнансiв УкраiЪи
28.01.2002 Ns 57
(у редакцii наказу MiHicTepcTBa фiнансiв Украни
26.|1.2002Nл 1220)

Затверджений у cyMi 900000 (Дев'ятсот тисяч)

.Погоджено**

(посала)

(пi,щмс) (iнiцiали i прiзвище)

(число, мiсяць, piK)

00493б98

м. п.

ПЛАН ВИКОРИСТАННЯ БЮДЖЕТНИХ КОШТIВ
на 201б piK

таврiйський державпий агDотехнологiчпий yнiвеDсптет

ЪtтТ ]

Lнlцtвли l l
Jc.-

/д

"у

(код за СДПОУ та наifurенування бюджетноi установи)
м. Мелiтополь Запорiзькот обл.

(найменування мiстц району, областi)

вlц бюджету депжавний
код та н.вва вйомчоi класифiкацii видаткiв та кредитування бюджету 220 MiHicTepcTBo освiти i наvки Украiни
код та HirзBa програмноi класифiкачii видаткiв та кредитуваншI державного бюджету 2201040 Дошiдження. HayKoBi Та
ЕаyковGтехнiчнi розробки. виконання робiт за деDжавними цiльовпми прогDамамп та державппм
замовпенням. пiдготовка наYкових кадDiв. фiЕансова пiдтримка пDесп. DозвпткY наYковоТiнфDаgтрYкryDи.
наyкових об'скгiв. що становrrять нацiональне надбання. забезпечення дiяльносгi ДеDжавною фондч
фчндаментальних доclliджень

(код та rr.ц}ва програмноi класифiкацii видаткiв та кредитування мiсцевих бюджетiв (код та назва Типовоi прогршrноi класифiкачii
видаткiв та кредитування мiсцевих бюджетiв / Тимчасовоi класифiкацii видаткiв та кредитування для бюджgгiв мiсцевого
саI\4oBpяДyBaння,якiнезaстoсoв}'ютьпpoгpаrr,rнo.uiльoвoгoМcгoДy)1)
код економiчноi класифiкачii видаткiв бюджету / код класифiкацii кредитування бюджегу

Js
з/п

показники Загальний фонд
Спецiальний

фонд
Разом

1 2 J 4 5

1
ВIЦАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДIТIВ _

усього
200000 700000 900000

1.1 Поточнi видаткп 200000 700000 900000
Оплаmа працi 135000 420000 555000
Заробimна плаmа 135000 420000 555000
Грошове забезпечення
в iйс ько в о с луэlс б о в цiв
наоахування на опJrаmч працi 29700 92400 l22l00
вuкорасmання moqapiB i послуz 35300 70б00 105900
Предмети, матерiали, обладнання та
iHBeHTap

7з00 39600 46900

Медикаменти та перев'язувальнi матерiали
Продyкти хорчу"u",ч"
Оплата послуг (KpiM комунальних) l6000 10000 26000
Видатки на вiдрядження 6000 12000 18000

Вlцатки та заходи спецiального
призначеншI
Оrшата комунiлJIьних посJryг та
енергоносiiв

6000 9000 15000



3000
7000
5000

.Щослiдденrrя i розробки, oKpeMi заходи

реалiзацii державних (регiональних)

,Щослidасення i розробкu, oKpeMi засоOu

розвumlу по ремiзацit dерэюавнtм

OKpeMi заlсоOu по ремiзацit dерэtсавнtlх
(реziональнtлс) проzра*t, не BidHeceHi do

Обс.гryговування вrrугрiшнiх боргових
зобов'язань
Обслryговування зовнiшнiх боргових
зобов'язань

СубсидiТ та поточнi трансферти

Поточнi трансферти органам державного
iння iнших piBHiB

Поточнi трансферти урядам iноземних

Iншi вишlати населенню
Iншi поточнi

Капiтальпi впдаткп

Прилбання обладнання i прелметiв

Капimальне буdiвнuцпво (прudбання)
ilсumла
Капimмьне буd iвнuцmв о (прudбання)
iHultlx об'екmiв

Кqп imальнuй р ем онm сюumл о в о е о

Капimаrьнuй ремонm iнuluх об' eKmiB

Р е конс mрукцiя сlсumло в о z о

Р еконспрукцiя mа ресmаврацiя iHulux
об'екmiв
Р есmаврацiя пам'яmок lульmурu, icmopii

ння деDжавних запасiв i резервiв
землi i нематерiальних активiв

Капiтальнi трансферти пiдприемствам



iння iнших piBHiB

Капiтальнi трансферти урядам iноземних
та мiжнародним органiзацiям

Надання внутрiшнiх кредитiв
Наdання креdumiв ореансlJv, dерэtсавноzо

Наdання креdumiв пidпрuемсmвал,t,

В.М. Кюпчев

aLp (iнiцiа;rи i прiзвище)

Т.о. KpvTiKoBa
(iнiцiали i прiзвище)

бюджстних коштiв заповнюеться за повною економiчною класифiкацiею видаткiв та кредитування без

у разi потреби може бlти доповнена iншими покавниками.
** План бюджетних коштiв затверджусться одержувачами бюджgгних коштiв та погоджусться розпорядника}r.{и
коштiв. .Щля вищих навчiшьних закладiв та наукових установ, закладiв охорони здоров'я, що надають первинну медичну допомоry
план використання бюджетних коштiв пiдписусгься керiвником установи та затвердr(уеться у порядку, встановленому дJU{

затвердження кошторисiв.
*** Заповнюсгься розпорядникаN{и нижчого рiвня, KpiM гоповних розпорядникiв та нацiональних вищих навчальних закладiв, яким
безпосередньо встановленi призначення у державному бюджетi.
l До запровалження програ.trлно-цiльового методу складання та виконаншI мiсцевих бюджетiв проставJlяються код та назва

тимчасовоi класифiкачii видаткiв та кредитуванrrя мiсцевих бюджетiв.

(пiлпис),,//*

8ъrч-iи*Ьqс

Капiтальнi трансферти населенню
1.3

Наdання iHu,ttх Bvympiurцix креOumiв
|.4 Надапня зовнiшнiх кредитiв

Нерозподiленi видатки
*

piK)


