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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ MiHicTepcTBa фiнансi в Украiни
28.01.2002 лг9 57
(у релакчii наказу MiHicTepcTBa фiнансiв УкраТни
26, I  l ,2002 Ns l 220 l

Затверджений у cyMi 1014200 (Один мiльйон

Погоджено* *

(посала)

(пiлпис) (iнiчiали i прiзвище)

(""оrо, ,tс"цr, рф М, П,

ПЛАН ВИКОРИСТАННЯ БЮДЖЕТНИХ КОШ ТIВ

хнологtчнии
(кол за еДРПОУ та найменування бюджетноi установи)

_ м. NIелiтопо;rь ЗапорiзькоТ об.r.
(найлrенування rticTa. району, областi)

Вил бюлжету Депжавний
код та назва вiдомчоi класифiкачii видаткiв та кредитування бюджету 220 MiHicTepcTBo освiти i науки Украiъи
коД та на:} ва програltноi класифiкачii видаткiв та кредитування державного бюджету 2201040 Дослiдження. HayKoBi та

нпyкових об'екгiв. що становлять нацiональне надбання. забезпечення дiяльностi Державного фондч
фyндаментальних дослiджень

(код та назва програ,\ Iноi класифiкацii видаткiв та кредитування мiсцевлтх бюджетiв (кол та назва Типовоi програмноi класифiкачii
видаткiв та кродитуванrrя мiсцевпr бюджетiв /  Тимчасовоi класифiкачii видаткiв та кродитування для бюджетiв мiсцевого
самоврядування, якi не застосовують програплноцi.пьового метолу) l )

коД економiчноТ класифiкачiТ видаткiв бюлжету /  Ko,r класифiкаuiТ крелитування бюл;кету 228l
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на 2017 piK

наyковотехнiчнi розробки. виконання робiтзадержавними цiльовими програмами тадержавним

]V9

зlп
показники Загальний фоrrд

спецiацьний
Фонд

Разом

1 2 J 4 5

1
ВИДАТКИ ТА НАДАНIUI  КРЕШ ТIВ _

Yсього
2| 4200 800000 1014200

1.1 Поточнi видатки 214200 800000 1014200
Оплаmа працi 1б1000 516000 677000
Заробimна плапlа 161000 5 l 6000 677000
Гроu,tове забезпечення
вiйськовослуэюбовцiв

нарахчвання на оплаmч пDацi 35420 113520 148940
Вuкорuсmання moBapiB i послуz 17780 37180 54960
Предмети, матерiали, обладнання та
iHBeHTap

7480 ] 4l80 21660

Медикаменти та перев'язувальнi матерiали
Пролукти харчування

Оплата послуг (KpiM комунальних) 3000 з 000
Видатки на вiдрядження 3 000 8000 1l000
Видатки та заходи спецiального
призначення

Оплата комунальних послуг та
енергоносiТв

7300 1 2000 19300
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1 2 J 4 5

оплаmа mеплопо сmачання

оплаmа воdопосmачання i воdовidвеdення 1 150 1200 2з50

оплqmа е л е кmр о ен е р z ii' 4650 з 800 8450

оплаmа прuроdноzо zазу 1 500 7000 8500

Оплаmа iншuх енер еоно с iiB

,Щ ослiдження i розробки, oKpeMi заходи по

реалiзацiТ державнIтх (регiональнюl)

програм

,Щ ослidження i розробкu, oKpe.vi зсlхоdu

розвumку по ре апiз aTyii' dерасавнuх
(о е z i о н ацьнui п р о z р atyl

Окрелli захоdu по р е а:tiзацii' dержавнuх
(реziонапьнuх) проzраlц tte BidHeceHi dо

захоdiв розвuпlку
о б слv zo вv в ання б о р е ов шх з о б о в' яз cttt ь

Обслуговування внутрiшнiх боргових

зобов'язань
Обслуговування зовнiшнiх боргових

зобов'язань
Поmочнi mрансферmu

СубсилiТ та поточнi трансферти

пiдприсмствам (установам, органiзачiям)

Поточнi трансферти органам державного

управлiння iнших piBHiB

Поточнi трансферти урядам iноземних

держав та мiжнародниN,{  органiзацiям

соцiальне забезпечення
Виплата пенсiй i допомоги
СтипендiТ

Iнш i виплати населенню

Iнш i поточнi видатки 133300 133300

1.2 Капiтальнi видатки
Придбапня основI Iого капiтаду
Придбання обладнання i предметiв

довгострокового користування

Капiтальне будiвництво (придбання)

Капimальне буdiвнuцmво (прudбаllня)

жuпlла
Кап im аryьн е бу D i вн uтупл в о (прu d б ан ня)

iHtuux об'екmiв

Капiтальний ремонт
Капimа,lьнuй реltонпl )лсum.п о в о 2 о

фонdу (прu,uitцень)

Капimсшьнuй р емонm iHu.tux об' екmiв

Реконструкцiя та реставрацiя

Р е ко н с пl ру кt liя эtс t lпl,t о в о z o

фонdy (прtlл,tiu| eнь)

Р еконс mрукцiя mа респlаврацiя iншuх

об'скmiв

Р е сmавраtliя па.м'яmок кульmурu, iсm opii'

mа архimекmурu

Створення державних запасiв i резервiв
Придбання землi i нематерiальних активiв

Капiтальнi трансферти
KaпiTarrbHi трансферти пiдприемствам
(установам. органiзацiям)

Капiтальнi трансферти органам



ного управлiння iнших piBHiB

Капiтальнi трансферти урядам iноземних

держав та мiжнародним органiзацiям
Капiтальнi трансферти населенню

Надання внчтрiшнiх кредитiв
Наd ання кр е dumiB ор 2 ан ат|  d е рэtс авн оzо

Наd ання кр е dumiв пi dпр ttcM спlв аu,

Надання зовнiшнiх кредитiв

б# цФ
(пiдфф)stб ъгrъi йErЁ€J
(пiлпис)

В.М. Кюрчев
(iнiчiали i прiзвище)

Т.О. KpvTiKoBa
(iнirriали i прiзвище)

piK)

*  Форлrd'п:Иф.ЬidiiЬiiистання бюджетних коштiв заповнюеться за повною еконолriчною к,,lасифiкачiсю видаткiв та кредитування без
зiвначеннll чифровлrх колiв, у разi потреби може бути доповнена iншими показниками.
+ *  План використан} ш  бюджетних коштiв затверджуеться одержувачаlчtи бюджетних коштiв та погоджусться розпорядниками
коштiв. Для вищих навча_[ьних зак,qадiв та наукових установ, закладiв охорони злоров'я" що надають первинну ; !Iедичну допо]чIоry
план використання бюджетних коштiв пiдписусться керiвникопl )станови та затверджусться )/  порядку, встановленоlltу для
затвердження кошторисiв.
* + *  Заповнюсться розпорядниками нижчого рiвня, Kpitut головних розпорялникiв та нацiональних виших навчальних закладiв, яким
безпосередньо встановленi призначення у державному бюджетi.

' До запровадження програмноцiльового ] \ lетоду складання та виконання мiсцевих бюджетiв проставляються код та назва

тимчасовоi класифiкачii видаткiв та креJитування мiсцевих бюджетiв.


