
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ MiHicTepcTBa фiнансiв УкраiЪи
28.01.2002 Ns 57
(у редакцii наказу MiHicTepcTBa фiнансiв Украiни
04.12.20l5 N, ll| 8)

Затвердженийу cyMi 92 614 100 (Дев'яносто

два мiльйони шiстсот чотирнадцять тисяч сто)
грн.

Ч} *кошто
на 2017

00493б98 Таврiйський державний агротехнологiчний унiверситет
кол за С.Щ РПОУ та найменування бюджетноi установи)

м. Мелiтополь Запорiзькоi областi

{ <

*piK

(сума словами i цифрами)

(найrtенування MicTa, району, областi)

вид бюджету Державний
код та назва вiдомчоi класифiкацii видаткiв та кредитування бюджету 220 MiHicTepcTBo освiти i науки Украiни,
код та назва програлrноi класифiкачii видаткiв та кредитування державного бюджету 2201160 Пiдготовка кадрiв
вищими навчальними закладами Iп i I v piBHiB акредитацii та забезпечення дiяльностi ik баз
пDактики
(кол та назва програмноi класифiкацii видаткiв та кредитування мiсцевих бюджетiв (код та назва Типовоi програмноТ

класифiкацii видаткiв та кредитування мiсtlевих бюджетiв /  Тимчасовоi класифiкацii видаткiв та кредитування для бюджетiв
мiсцевого самоврядування, якi не застосов:!rють програмноцiльового методу)*

Найменування Код Усього на piк рАзом
загальний

фонд

спецiальний
фонд

1 2
a
J 4 5

НАДХОДЖЕННЯ  YСЬОГО х 58 459 100 34 155 000 92 б14 100

Надхоркення коштiв iз загального фонду
бюджету

х 58 459 100 х 58 459 100

Надходження коштiв iз спецiального

Фонду бюджету. у тому числi:
х х 34 155 000 34 155 000

наdхоdэюення Bid плапlu за lloc.Iyzu, u| о

н аdаюmься блоdэюе tпнttмu усп1 aHoBax| u

зziй ю iз законоDавсmвом

250 10000 х з4 155 000 34 155 000

плаmа за послу2u, tцо наdаюпtься

блоdэюеm ншvu ycmaHoBallu зzidно iз

законоdавсmволl

25010100 х 1з 250 000 1з 250 000

н adx о dэю ення, u| o оmршм ан i в i d

d оd аmков oi' z оспоd apcbKoi' d iя.qьноспli

250 1 0200 х 20 750 000 20 750 000

плаmа за оренdу майна бюdэrcеmнuх

усmанов

250 l 0з00 х 150 000 150 000

наdхоdасення бюduсеп,tнtlх усmанов вid

р е аry i з ац ii' в у с m ан о вл е н о л,tу п о ряd ку л.л айн а
250 1 0400 х 5 000 5 000

iHuli dэrcерела власнuх наdхоdасень

бюduсеmнuх усmанов

25020000 х

(розписати за пiдгрупами)

iнъui наDхоd)rсення, у mол,lу чuслi: х
iHu,ti dохоdu (розпuсаtпu за коdапtu

кп асuф iкацii' D охоd iB бю d эlс еmу )

х

фiнансування (розпuсаmu за коdаuu
класuф iKaцii ф iнансування бло dжеriry з а

х



повернення креdumiв dо бюdэюеmу
(розпuса mu за коdамu проzрамноi'
юuасuфiкацii' вud аmкiв mа креdumування

бю dэю е mjl, кл асuфiкацiI  кр е dumув ання

ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕЛ4ТIВ 58 459 100 з4 155 000 92 614 100

Гр ou,toBe заб езпечення

вiйськовослуэюбовцi

Предмети, матерiали, обладнання та

Медикаменти та перев'язувальнi

видатки та заходи спецiального

Оплата комун€rльних послуг та

оплаmа во dопосmачання i
воdовidвеdення

Щ ослiдження i розробки, oKpeMi заходи по

реалiзацiТ державних (регiональних)
58 459 100

!ослidэtсення i розробкu, oKpeMi зсаоdu

р о з вumку по р е апiз atli i d ер эtс aBHux

Окрелli захоdu по реслiзацii dерэtсавнuх

(pezioHaubHux) проzралl, не BidHeceHi 0о
58 459 100

Обсrryговування вн} трiшнiх боргових
зобов'язань

Обслуговування зовнiшнiх борговlтх
зобов'язань

СубсидiТ та поточнi трансферти
пiдприсмствам (установам, органiзацiям

Поточнi трансферти органам державного
iння iнших piBHiB

Поточнi трансферти урядам iноземних

щним орг€tнiзацiям

Вигьтата пенсiй i допомоги



/

* f,Дръг= :+ :з
(пiдпис)

T.O.KpvTiKoBa
(iнiцiали i прiзвище)

а/L
piK)

* До льового МетодУ QкладанI rI  та виконаннJI  мiсцевих бюджетiв простzвJuIються код та назва

* *  Сума
та кредитування мiсцевих бюджетiв.
вiдповiдно до класифiкацii кредитування бюджету та не враховуегься у рялку

"НАДХОДЖЕННЯ  усього".
* * *  Заповнюеться розпорядниками нижчого рiвня, KpiM головних розпорядникiв та нацiональних вицих навчальних закладiв,
якипt безпосередньо BcTaHoBлelti гtрltзна.tення у державнсl.лу бюджетi.

Iнш i виплати населенню

4 151 100
Придбання основного кап
Придбання обладнання i предметiв

Кап imапьн е буd i в нuцmв о (прud б ання)

жurLlа
Кап imацьн е буd i в нuцпtв о (пр u d б ан ня)

iHu,tux об'екmiв

Капim апьнuй р e.l,t о нпl элсuп17 о в о z о

Р екон с mрукцiя э!с umry о в о z о

Р еконсmрукцiя mа ре сmавр at1 iя iHutttx

об'екmiв

Р е сmавр ацiя паu'яm о к кул ьmу р u, i с пtор ii'

Придбання землi та нематерiальних
активiв

4151100
Капiтальнi трансферти пiдприемствам 4151100

Капiтальнi трансферти органам
влlння 1нших рlвнlв

Капiтальнi трансферти урядам iноземних

надання внутрiшнiх кредитiв
Наdання креdumiв 

?рz?наu 
dерасавноzо

HaD ання кр е dumi в пi dпрuеллс mв аu,

Надання зовнiшнiх

Ректор
(пiдпис) i прiзвище)

% ,t*,ý{ /
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