
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ MiHicTepcTBa фiнансiв Украiни
28.01.2002 Ns 57
(у редакчii наказу MiHicTepcTBa фiнансiв УкраiЪи
26.11.2002N9 t220)

Затверджений у cyMi 88 4б3 000(Вiсiмдесят BiciM
мiльйонiв чотпDиста ш iстдесят тDи тисячi)
грн.

.Погоджено* *

(посала)

(пiдпис) (iнiш iапи i прiзвище)

(число, мiсячь, piK) м, п.

00493698

ПЛАН ВИКОРИСТАННЯ БЮДЖЕТНИХ КОШ ТIВ
на 2017 piK

Таврiйський державний агротехнологiчний yнiверситет

(сума словами i цифрши)

(код за СДРПОУ та найrленування бюджетноi установи)

м. Мелiтополь Запорiзькот обл.
(найменування MicTa, району, областi)

Вид бюджету державний
код та назва вiдомчоi класифiкаI tii видаткiв та кредитування бюджету 220 MiHicTepcTBo освiти i наvки Украiъи
код та назва програмноi класифiкачii видаткiв та кредитування державного бюджету 2201160 ПiДгОтОвКа КаДРiВ

вищими навч
практики
(код та назва прогрm,rноi класифiкацii видаткiв та кредитування мiсцевих бюджетiв (код та назва Типовоi програмноi класифiкацii

видаткiв та кредитування мiсцевлоr бюджетiв /  Тимчасовоi класифiкацii видаткiв та кредитування для бюджетiв мiсцевого

самоврядування, якi не застосовують програмноцiльового метолу) 1)

Kof економiчноi класифiкачii видаткiв бюджет),/  кол класифiкаuii кредитування бtоджету 2282 OKpeMi ЗахОди ПО РеаЛiЗаЦiT

:ержавних (регiональних) програл,t. не вiднесенi до заходiв розвитку 3210 кКапiтальнi трансферти пiдприсмства
(r,cTaHoBaM. органiзацiям)

] \ъ

зlп
показники Загальний фонд

Спецiальний
фонд

Разом

1 2 з 4 5

1
ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕЛ{ ТIВ 

Yсього
58 459 100 34 155 000 92 614 100

1.1 Поточнi видатки 58 459 100 30 003 900 88 463 000

Опryаmа працi 4|  740 200 13 500 000 55 240 200

заробimна плаmа 41 740 200 1з 500 000 55 240 200

Гр ou.toB е з аб езпечення

вiйськовослужбовtliв

Нарахування на оплаmу працi 9 147 900 2 970 000 12 ll7 900
вакоDuсmання mоварiв i послvz 5 761 200 | 2887 472 | 8 648 672

Предмети, матерiапи, обладнання та
iHBeHTap

49 300 4 2з7 296 4 286 596

Медикаменти та перев'язувальнi матерiали

Продукти харчування 1 910 069 1 910 069

Оплата послуг (KpiM комунальних) 1 100 000 l 100 000

Видатки на вiдрядження 210 000 210 000

Видатки та заходи спецiального
призначенIUI



Оплата KoMyHzLrIbHиx послуг та з 801 8з1

оплаmа воdопосmачання i воdовidвеdення 1 1I5 692
2 459 110 3 444 491

2 з96 450 1 559 675 з 956 | 25

Щ ослiдження i розробки, oKpeMi заходи по

реалiзацii державних (регiональних)

!ослidэюення i розробкu, окрел,ti захоdu

р оз вumку по р е ап iз ацii' d ерж авн ux

Окр е л.ti з ах о du по р е апiз ац ii' D е рэtс ав Hux
(реziонапьнuх) проzраu, не BidHeceHi dо

Обслуговування вн)лрiшнiх боргових
зобов'язань
Обслуговування зовнiшнiх борговlтх

Субсидii та поточнi трансферти
пiдприемствам (установам, органiзацiям
Поточнi трансферти органам державного

lHHrI  1нших plBHlB

Поточнi трансферти урядам iноземних

Соцiальне забезпечення
Виплата пенсiй i допомоги

i 4з4 800
Iнш i виплати населенню
Iнш i поточнi видатки

4151 100 4151100
4151100 4151100

Придбання обладнання i предметiв 3631100

Капiтагtьне будiвництво
Кап im апьн е буd iBH uцmв о (прud б ання)
JCum] la

Капimапьн е буdiвнuцmв о (прudбання)
iHluux об'екmiв

Капimальнuй р еллонm эrсumл о в о 2 о

Капimальнuй ремонm iншuх об'скmiв

Р еко н с mрукцiя асumло в оz о

Р екон сmрукцiя m а р е с mавр ац iя iншuх
об'екmiв

Р есmаврацiя палl'яmок кульmурu, icmopii'

них запасiв i резервiв
Придбання землi i нематерizшьних активiв

Капiтальнi трансферти пiдприсмствам
вам, органlзацшм



Капiтальнi трансферти органам

державного управлiння iнших piBHiB

Капiтальнi трансферти урядам iноземних

держав та мiжнародним органiзацiям
капiтальнi трансферти населенню

1.3 Надання внутрiшнiх кредитiв
Had ання кр е dumiв ор 2 ан(lлt d ер эюавн о z о

управлiння iHu,tux piBHiB

НаOання кре dumiB пidпрuеллсmвал,t,

у с mан о в clJvl, о р z ан i з ац iяtи

Had ання iншъtх BHympiu,tHix кр еdumiв

| .4 Надапня зовнiшнiх кредитiв
Нерозподiленi видатки

*

1аLръ
и/ 

(пiлпис) _1r'!r\ ч+ чýJQ{ fu€а;

(пiдпис)

В.М. Кюпчев
(iнiцiали i прiзвище)

Т.О. KpyTiKoBa
(iнiцiали i прiзвище)

бюджетних коштiв 3аповнюеться за I Iовною економiчною класифiкацiсю видаткiв та кредитувантrя без

у разi потреби може бути доповнена iншими покilзниками.
бюджетних коштiв затверджусться одержувачами бюджетних коштiв та погоджуеться розпорядниками

коштiв. Для вищих навчальних закладiв та tIаукових установ, закладiв oxopoнll здоров'я, що надають первинну медичну допомогу
пJан використання бtодrкетних коштiв пiдписусться керiвником ),станови та затверджусться у порядку, встановлоному для
затвердження кошторисiв.
* * *  Заповнюсться розпоря_]ника\ lи нижчого рiвня. Kpiпt головнлтх розпорялttикiв та нацiональних вищих навчальних закладiв, яким
безпосередньо встанов.пенi призначення ), державному бюджетi.

' До запровалження програrtноцi.rьового методу складання та виконання мiсцевих бюджетiв проставляються код та нitзва
тимчасовоТ класифiкаuii видаткiв та креJитування мiсцевих бюджетiв.


