
ЗАТВЕРДИ(ЕНО
Наказ MirricTepcTBa фiнансiв УкраiЪи
28.01.2002 Ns 57
(у редакцii накщу MiHicTepcTBa фiнансiв Украiни
26.|1.2002 Nэ 1220)

Погоджено**

(посала)

(пiдпис) (iнiчiа,ти i прiзвище)

(число, мiсяrд, piK) М. П.

ПЛАН ВИКОРИСТАННЯ БЮДЖЕТНИХ КОШТIВ
на 2018 piK

00493698 Таврiйський державний агDотехнологiчний vнiвencиTeT

Затверджений у

?^\--l.ъ
-*.,..Y.**kГ"9

(найменування MicT4 району, областi)
вид бюджету Державний
код та назва вiдомчоi класифiкацii видаткiв та кредитування бюджgгу 220 MiHicTepcTBo освiти i наукп Украihи
код та назва програмноi класифiкацii видаткiв та кродитування державного бюджету 22011б0 Пiдготовка кадрiв
вищими навчальними закладами IIr i IY piBHiB акредитацii та забезпечення дiяльностi ik баз
практики

ль
з/п

показники Загальний фонд
Спецiальний

фонд
Разом

1 2 J 4 5

1
ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕЛ4ТIВ _

чсього
3 000 000 3 000 000

1.1 Поточнi видатки
Оплаmа працi
Заробimна плаmа
Гроul,ове з абезпечення
вiйськовослуасбовцiв
нарпхчвання на оплаmу працi
Вакорuсmання moBapiq i послvz
Предмети, матерiали, обладнання та
iHBeHTap
Медикаменти та перев'язувальнi матерiали
Продукти харчування
оплата послyг (KpiM комунальних)
Видатки на вiдрядження
Видатки та заходи спецiального
призначення
Оплата комунiшьних посJцт та
енергоносiiъ
оплаmа mеплопо сmачання



оплаmа BoD опосmачання mа
воdовidвеdення
Оплаmа елекmроенереii
оплаmа прuроdноzо zазу
Оплаmа iHlut tx ен ер z он о с iiB

Щоолiдження i розробки, oKpeMi заходи по

реалiзацiТ державних (регiональних)
прогDам

lослiduсення i розробкu, окрел,ti захоdu
р оз вumtу по р е аuiз ацii' d ерсю aBHux
(р е е i о н al ьнuil п р о z р ctпt

OKpeMi захоdu по реалiзацii dерэюавнtlх
(реziональнuх) проzрал,t, не BidHeceHi Dо
захоdiв Dозвumкч
О бслуzо вування борzов ttx зо бов |язань

Обслryговування внутрiшнiх боргових
зобов'язань
Обсrryговування зовнiшнiх боргових
зобов'язань
поtпочнi mрансферmа
СубсидiТ та поточнi трансферти
пiдприсмотвам (установам. органiзацiям)
Поточнi трансферти органам державного
yправлiння iнших piBHiB

Поточнi трансферти урядам iноземних
держав та мiжнародним органiзацiям
Соцiальне забезпечення
Виплата пенсiй i допомоги
Стипендii
Iншi вигшати населенню
Iншi поточнi видатки

|.2 Капiтальнi видатки 3 000 000 3 000 000
Придбання основного капiталy 3 000 000 3 000 000
Придбанrrя обладнання i предметiв
довгострокового користуваннJI

з 000 000 з 000 000

Капiтальне будiвництво (придбання)
Капimальн е буd iвнuцmв о (прud бання)
uсumла
Капimаryьне буdiвнuцmв о (прudбання)
iHulux об'екmiв
Капiтальний ремонт
Капimальнuй р е м онm эюumл о в о 2 о

фонdу (прu.ltlitцень)

Капimацьнuй ремонm iHu,tux об' eKmiB
реконструкцiя та реставрацiя
Р еконсmрукцiя асumпо в о z о
фонdу (прuл,tiuлень)

Р еконсmрукцiя mа ресmаврацiя iHulux
об'екrпiв
Р е сmаврацiя пам'яmок кульmурu, icmopii
mа архimекmvрu
створення державних запасiв i резервiв
Придбання землi i нематерiальних активiв
капiтальнi трансферти
Капiтальнi трансферти пiдприемствам
(установам. органiзацiям)
Капiтальнi трансферти органам
державного управлiння iнших piBHiB



Капiтальнi трансферти урядам iноземних

НаDання KpedumiB oplaHafut dерэtсавноzо

Наd ання креdumiв пidпрuемсmвал,t,

Ректор**

Головний

М. П.**,F

ВД4L Кюрчев
(iнiцiали i прiзвище)

Т.о. Крчтiкова
(iнiцiатrи i прiзвище)

* Форма плану заповнюсться за повною економiчною класифiкацiсю видаткiв та кредитування без
зазначенIlrI може б}ти доповЕена iншими пока:lниками.
** План frтоштiв затверджуеться одержувачаr.rи бюджетних коштiв та погоджуеться розпорядникtll\4и

вiдбитка печатки одержувачiв бюджетних коштiв надокументi вiдповiдно до законодtlвства не екоштiв. Наявнiсть або
обов'язковоЮ. Для вищИх ЕавчzrльниХ закладiВ та науковиХ ycTalнoB, закладiв охорони здоров'я, що утримуються за рахуЕок
бюджетних коштiв (KpiM закладiв охорони здоров'я , видатки на якi передбаченi у статгi 87 Бюдхегного *одёпсу Украни) план
використzrннЯ бюджетниХ коштiВ пiдписусгьсЯ керiвникоМ устzlIIовИ та затверджуеться у порядку, встановленому дJUI затверджсЕня
кошrторисiв.
*** Заповrтюсгься розпорядникаN,{и нижчого рiвtrя, KpiM головню< розпорядникiв та нацiональЕlD( вищих нalвчiшьних закладiв, яким
безпосередньо вста:fовленi призначенIrrr у держiвному бюджетi.
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