
ЗАТВЕРДКЕНО
Наказ Мiнiсгерства фiнансiв Украiни
28 сiчrя 2002 року Nэ 57
(у родакцii наказу MiHicTepcTBa фiнансiв
вiд 26 лисmпада 2012 року Nч 1220)

Затвердженийу cyмi 300000 грн.
Тписта тисяч гDн.

(сума словаrrли i цифрами)

Застчпник MiHicTpa
,:'_- (посала)

о i_- ,.'ci*. _ М.В. CTpixa._ (пiдпис) (iнiцiали i прiзвище)
.l;. сб ,хо{5

(число, мiсяlр, piK) М. П
.Погоджено**

(посала)

(пiлпис) (iнiчiали i прiзвище)

(число, мiсяrь, piK) М. П

ПЛАН ВИКОРИСТАННЯ БЮДЖЕТНИХ КОШТIВ
на 2015 piK

00493б98 Таврiйський деDжавний агротехнологiчний yнiверситет
(код за СДПОУ та наfuленування бюджетноi установи)

м. Мелiтополь Запорiзькоi обл.
(найменування MicTa, району, областi)

Вид бюджету ДержавниЙ

код та назва вiдомчоi класифiкачii видаткiв та кредитування бюджету 220 MiHicTepcTBo ОСВiТИ i НаУКИ УКРаiНИ
код та назва програмноi класифiкацii видаткiв та кредитування державного бюджету 2201040 ДОС.ПiДЖеННЯ. HaYKOBi
та наyково_технiчнi розробки, виконання робiт за державними цiльовими програмами та
деDжавними замовленням, пiдготовка начковш( кадрь. фiнансова пiлтримка наyковоi
iнфрастрyктyри" наyковоiпреси та наyкових об'сrсгiв. що gгановлять нацiональпе падбання.
забезпечення дiяльноgтi Державного фондч фундаментальних дослiджень

(кол та нzвваптимчасовоi класифiкацii видаткiв та кредитування мiсцевих бюджстiв1_
код економiчноi класифiкацii видаткiв бюджету / код класифiкацii кредитування бюджету 228l

ТКИ ТД НДДАННЯ КРЕД,IТIВ - УСЬОГО
Поточпi видатки

Видатки та заходи спецiального призначеннrI
Оплата комунztльних послуг та енергоносiiЪ

оплаmа воdопосmачання i воdовidвеdення

оплаmа iншп.ш е

,Щослiдження i розробки, oKpeMi заходи по реалiзацiТ

!ослidасення i розробкu, окрепti захоdu розвumку по



не BidHeceчi dо захоdiв

зовнiшнiх боргових зобов'язань

Субсидii та поточнi трансферти пiдприемствам (установам,

поrо.r"i трансферти органам державного управлiння iнших

Поточнi трансферти урядам iноземних держав та

Виплата пенсiй i допомоги

Iншi поточнi

Придбання обладнання i предметiв довгострокового

Капimальн е буО iвнuцmв о (прud б ання) iHmtlx о б' eKmiB

землi i нематерiальних активiв

Капiтальнi трансферти пiдприемствам (установам,

капiтальнi трансферти органам державного управлlннJI

капiтальнi трансферти урядам iноземнrлr держав та

Надання BHyTpirпHix кредитiв
Ноd о""" кр е Оumiв ор 2анOл, d ерэlсавноz о упр авлiння iHulllx

Надапня зовпiшнiх кредцfЦ

(пiдпис) (iнiцiали i прiзвище)

)

гl

бюджетниХ коштiВ заповнюетьсЯ за повноЮ економiчноЮ класифiкацiсю видаткiв та кредитування без

затвердження кошторисiв.
*** зшIовЕпосться розпорядникап,rи Еижчого рiвня, KpiM головнlас розпорядникiв та нацiональню( ВИЩЮ( НzlВЧtШЬЦИХ ЗаКПаДlВ, ЯКИМ

безпосередньО встановленi призначенн,{ у державному бюджетi,


