
Погоджено**

(посала)

(пiдпис) (iнiцiали i прiзвище)

(число, мiсяrц, piK) М. П.

плАн

00493б98

ЗАТВЕРДКЕНО
Наказ MiHicTepcTBa фiнансiв Украiни
28.01.2002 Ns 57
(у редакцii наказу MiHicTepcTBa фiншrсiв Украiни
26.11.2002 Ns l220)

ВИКОРИСТАННЯ БЮДЖЕТНИХ КОШТIВ
на 2018 piK

'l'аврiйський деDэкавпий агDотехпологiчний чЕiвепситет

Затверджений у cyMi 100 854 300 (Сто мiльйонiв

д cjl
я,*l

W

(код за едрпоу та наfu,lенування бюджетноi установи)
м. Мелiтополь Запопiзькоi обл-

(наiпr,rенування MicT4 району, областi)
вид бюджету Державний
код та Ha:iBa вiдомчоj класифiкацii видаткi" ru ор.
код та назва програмноi класифiкацii видаткiв та кредитрttння державЕого бюджету 22011б0 Пiдгqтовка кадрiв
вищими навчальними закладами Ш i fV piBHiB акDедитацiТ та забезпечення дiяльностi ii баз
практики
(код та назва прогр.lмноi класифiкацii видаткiв та кредитуваIIня мiсцевю< бюджетiв (код та назва типовъi програrr,rноi класибiкацli
видаткiВ та кредитуваНня мiсцевюr бюджегiВ / ТшлчасовоТ Класифiкацii вИдаткiв та кредитJвашuI для бюджgгiв мiсцевого
самоврядування, якi не застосов}.ють програмно-цiльового мсгоду)
код економiчноi класифiкацii видаткiв бюджету / код класифiкацii кредlттування бюджету 2л2 okpeMi заходи по реалiзацii
державнr,rх (регiональних) програлл. не вiднесенi до заходiв розвиткч

J\ъ

з/п
показники Загальний фонд

Спецiальний
фоrц

Разом

1 2 J 4 5

1
ВИДАТКИ ТА НАДАНII'I КРЕДIТIВ _

усього
65 894 300 34 9б0 000 100 854 300

1.1 Поточнi видатки б5 894 300 34 9б0 000 100 854 300
оплаmа поацi 4б 517 100 17 000 000 63 517 100
Заробimна плаmа 46 517 100 17 000 000 бз 5l7 100

фошове забезпечення
вiйськовослуэюбовцiв
нарахування на оплаmч працi 10 234 900 3 740 000 13 974 900
Вuкорuсmання mоварiв i послуz
Предмети, матерiали, обладнання та
iHBeHTap

з2 200 6 з26 500 6 358 700

Медикаменти та перев'язувальнi матерiали
продукти харчування 2 |4з 200 2 I4з 200
Огшата посJryг (KpiM комунальних) 1 500 000 1 500 000
Видатки на вiдрядження з00 000 300 000
Видатки та зilходи спецiального
призначешUI
огшата комунальних посJý/г та
енергоносiiъ

4 000 000 5 418 500 9 418 500

оплаmа mеплопосmачання 300 000 2 |54 600 2 454 600



оплаmа воd опосmачання mа
воdовidвеdення

l 675 400 з 255 400

оплаmа iHult tx eHepzoHo ciiB
,Щослiдження i розробки, oKpeMi заходи по
реалiзацiТ державних (регiональних)

lослidэюення i розробкu, окрел,ti захоdu
р оз вumку по р е а,чiз ацi i d ер эюавнuх

Окрел,ti захоdu по реалiзацit ёерэtсавнuх
(реziональнuх) проzрало, не BidHeceHi dо

ОбслуговувilнIul вIIутрiшнiх боргових
зобов'язань
Обслryговування зовнiшнiх борговшt
зобов'язань

Субсидii та поточнi трансферти
пiдприемствам
Поточнi трансферти органам державного

1нюI 1нших рlвнlв
Поточнi трансферти урядам iноземних

та мiжнародним органiзацiям

Iншi поточнi

Придбання обладнання i предметiв

Капiтальне будiвництво (п
Капimальне буdiвнuцmв о (прudбання)
ilсumла
Капimацьн е буOiвнuцmво (прudбання)
iHu.lux об'екmiв

Кап imальнuй р еллонm ilculluloB о 2 о

Р е кон сmрукцiя эюumло в о zo

Р еконсmрукцiя mа ресmаврацiя iHulux
об'екmiв
Р есmаврацiя пач'яmок кульmурu, icmopiI

ння землi i нематерiальних активiв

Капiтальнi трансферти пiдприсмствам

Капiтальнi трансферти органам
го управлlння lнших

1 179 600



Капiтальнi трансферти урядам iноземних

Наd ання кр е dumi в ор laшcl7y, d ерэtсавно z о

Наd ання кр е dum i в пid прuелtсmв аrи,

!

Ректор**

Головний

М. п.*r.*

* Форма плану
зазначення цифро

В.М. Кюрчев
с,ýд..еЕе-

(iнiцiали i прiзвище)
Т.о. Крчтiкова

(iнiцiали i прiзвище)

Ьштiв заповrтюеться за повпою екоцомiчною класифiкацiсю видаткiв та кредитування без
може бlти доповнеца iншими покzвниками.

** План затверджуеться одержувача"л,tи бюджетних коштiв та погоджуеться розпорядникаI\4и
КОШТiВ. НаЯВНiСТЬ абО ВiДСУТНiСТЬ ВiДбитка печатки одержlъачiв бюджетнш< коrцтiв на докумсrrтi вiдповiднЪ до .ч*оrодu"*ва не е
обов'язковою. Щпя вищих навчшIьЕих закладiв та наукових ycT€tHoB, закладiв охорони здоров'я, що угрим}.ються за рахунок
бюджегнюС коштiВ (KpiM закладiв охоронИ здороп'Я , видаткИ на якi передбаченi У статгi 87 Ёrод*.rrо.о *олёксу Укршни) плаll
використaшIItJl бюджетнlлС коштiВ пiдписуеться керiвпиком устalцови та затвердrq/сться у порцдку, BcTaHoBлeIloMy для затвердженIUI
кошторисiв.
*** Заловнюсгься розп,орядникtlп4и нижчого рiвня, KpiM головнLD( розпорядникiв та нацiональних вищих навчzUIьних закладiв, якtал
безпосередньо встаriовленi призначеншI у державному бюджетi.
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Нп,, " q


