
триста) грн.
(супrа

(число,

кошторис
на 2QШ piк

кол за е.ЩПОУ та наЙменуванrrя бюджетно1
м. Мелiтополь Запорiзькоi областi

й,я"/tr, r
ЗАТВЕРДКЕНО
Наказ Мiнiсгерства фiнансiв Украiни
28.01.2002 }{! 57
(у редакцii наказу MiHicTepcTBa фiнансiв УкраЪи
04.12.2015 Nэ lll8)

Затверджений у cyMi 103 854 300 (сто трп
мiльйони BiciMcoT п'ятдесят чотпDи тисячi

прiзвище)

.п.

(найменування мiстц рйону, областi)
Вид бюджету Державний
код та назва вiдомчоi класифiкаuii видаткiв та кредитування бюджету 220 MiHicTeDcTBo освiти i наyки УкраТни,
код та назва програмноТ класифiкацiТ видаткiв та кредитування державного бюджету 22011б0 Пiдготовка кадрiв
вищими навчальними закладами IП i Iv piBHiB акDедитацiТ та забезпечення дiяльностi Тх баз
практики
(код та назва програмноi класифiкацii видаткiв та кредитування мiсцевих бюджетiв (код та назва Типовоi програмноi
класифiкацii видаткiв та кредитування мiсцевих бюджетiв / Тимчасовоi класифiкацii видаткiв та кредитування для бюджетiв
мiсцевого самоврядування, якi не застосов}.Iоть програмно-цiльового методу) _)

Найменування Код усього на pirt рАзом
загальний

фонд
спецiальний

фонд
1 2 aJ 4 5

НАДХОДЖЕНIUI - YСЬОГО х б5 894 300 37 960 000 103 854 300
Надходження коштiв iз загального фонду
бюдкету

х 65 894 300 х б5 894 300

Надходження коштiв iз спецiального
фонду бюджету, у тому числi:

х х 37 9б0 000 37 9б0 000

наdхоdэюення Bid плаmu за послу2u, u|o
наdаюmься бюdжеmнuлоu усmанов саиu
зеidно iз законоd авсmво]ll

250 1 0000 х з7 960 000 з7 960 000

7шаmа за послу2u, tцо наdаюmься
бюdэlсеm нuлlu усmановап,Iu зzidно iз
законоdавсmвопt

25010100 х 14 500 000 14 500 000

н аdх о dэюення, лцо оmрш,tан i в id
D оdаmков oi' zоспоdар cbKoi d iяльносm.i

25010200 х 2з 250 000 23 250 000

ltлалпа за opeHdy ллайна бюDсюеmнuх

усmанов
250 1 0300 х 200 000 200 000

н аdх о dэю ення бю dэюе mнuх у сmанов в id
реачiзацii в усmановленолlу поряdку майна

25010400 х 10 000 i0 000

iHtt ti dэюерела власнuх наdхоdэюень
бюdэlсеmнuх услпанов

25020000 х

(розписати за пiдгрупами)
iHtлi наdхоd)юення, у rпол!у чuслi: х
iншi Dохоdu (розпuсаmu за коdалш

кл асuфiкацii' d ох о d i в бю d lс е mу )

х

фiнансування (розпuсаmu з а коdал,tu
класuфiкацit фiнансування бю duсеmу за
muп ом бор zoB о zо з о б о в'ж ання)

х



2

повернення KpedumiB Dо бюdэlсеmу
(розпuса mll за коdамu проzрамноt
класuфiкацii вudаmкiв mа креdumування
бюduсеmу, к,пасuфiкацii кре dumув ання

бюdэrcеmу)

х
х **

'.*

х 65 894 300 37 9б0 000 103 854 300

Поточнi видатки 2000 б5 894 300 34 9б0 000 100 854 300

оплаmа працi 2110

Заробimна плаmа 2|LI
Грotuoве забезпечення
вiйськовослуэюбовцiв

2||2

Нарахчвання на оплаmу пр!цL 2|z0
Вuкорuсmання mоварiв i послуz 2200

Предмети, матерiали, обладнання та
iHBerrTap

22\0

Медикаменти та перев'язlвальнi
матерiали

2220

Продчкти харчуваннrI 22з0

оплата посJц/г (KpiM комунальних) 2240

Видатки на вiдрядження z250

Видатки та заходи опецiального
призначення

2260

Огrлата комунальних посJryг та
енергоносiiв

2270

опл аmа mе пл о п о сmач ання 227t

оплаmа в о d опо сmач ання mа

воdовidвеdення

2z,l2

Оплdmа елекmроенерzii 2z,7з

Оплаm,а прuроdноео zазу 2274

Оплаmа iHulux е н ер z он о с iiB 2275

Оплаmа eHepzocepBicy z276

Дослiдкення i розробки, oKpeMi заходи по

реалiзачii державних (регiональних)
програм

2280 б5 894 300 34 960 000 100 854 300

!ослiduсення i розробкu, окрел,ti захоdu

р оз вumkу по р е алiз ацii d ер эtс aBHux
/прэi он п пьнlп) ппоzоам

228l

OKpeMi захоOu по реалliзацii dерэюавнuх
(pezioHaltbHux) проzрам, не BidHeceHi dо
захоdiв розвumку

2282 65 894 300 34 9б0 000 100 854 300

обслуzовування борzовлtх зобов'язань 2400

ОбслryговуваннrI вrtугрiшнiх боргових
зобов'язань

2410

2420

Поmочнi mрансферmu 2600

СубсилiТ та поточнi трансферти
пiдприемствам (установам, органiзqццмL

2610

2620

Поточнi трансферти урядам iноземних

держав та мiжнародним органiзацiящ
26з0

Соцiальпе забезпечення 2700

Виплата пенсiй i допомоги 27l0
СтипендiТ 2,720

Iншi виплати населенню 2:7з0

\

\



/

i.

В\еа** *& 
T.o.Ko"ri*o*u

(пiдпис) (iнiцiали i прiзвище)

м. п.

** Сума вiдповiдно до класифiкацii кредитування бюджету та не враховуеться у рядку
"НАДКОДЖЕНf{Я - усього",
*** Заповнюегься розпорядникапdи tIижчого рiвrrя, KpiM головних розпорядникiв та вацiональних вищих навчЕIльних закладiв,
яким безпосередньо встанов;rенi призначення у державному бюджетi.

Iншi поточнi
Капiтальнi видатки
Придбання основного
Придбання обладнання i предметiв

Капiтальне будiвництво
Капimа"льне буd iвнuцmв о (прud б ання)
жumла
Капimальн е буd iвнuцmв о (прud б ання)
iHu,tux об'скmiв

Капimацьнuй р еллон m эrсumло в о z о

Р екон с mрукцiя эtсumл ов о z о

Р еконсmрукцiя mа ресmавр ацiя iнu.tuх

об'еimiв
Р е сmавр ацiя пспl'яmо к kульmур u, i сmор ii

Придбання землi та нематерiальних
активiв

Капiтальнi трансферти пiдприсмствам
(установам, органiзацiям
Капiтальнi трансферти органам

iнтля iнших piBHiB

Капiтальнi трансферти урядам iноземних
та мiжнародним органiзацiям

Капiтальнi трансферти населенню
IIадання внутрiшнiх кредитiв

Had ання кр е dumi в ор z ан cLy, d ер эtсавн oz о

Наd ан ня кр е dumi в,пidпр uемсmв аu,

Надання зовнiшнiх кредитiв

Ректор у
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(iнiцiа"llи i прiзвище)


