
ЗАТВЕРДКЕНО
Наказ MiHicTepcTBa фiнаясiв Украihи
28.0l .2002 Ns 57
(у редакцii наказу MiHicTepcTBa фiнансiв Украiни
26.11.2002 Nч I220)

Затверддений у cyMi 11 511 400 (одипадцять
мiльйонiв п'ятсот одипадцять тисяч
чотириста) грн.

Погоджено**

(посада)

(пiлпис) (iнiцiали i прiзвище)

(число, мiсяrц, piK) м. п.
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ВИКОРИСТАННЯ БЮДЖЕТНИХ КОШТIВ
на 2018 piK

Таврiйський дерrкавний агDотехнологiчний yHiBeDcиTeT
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(код за СДПОУ та наiлrленуванrrя бюджегноi установи)
м. Мыliтополь Ззцорiзькоi обл.

Вид бюджету Державний
(найменування MicTa, району, областi)

код та назва вiдомчоi класифiкаuii видаткiв та кредитування бюджету 220 MiHicTepcTBo освiти i начки УкраiЪи
код та назва програмноi класифiкацii видаткiв та кредитуванюl державного бюджету 2201190 Виплата академiчних
стипендiй студентам (киrсашам) вищих навчальних закладiв
(кодта назва програN,{ноi класифiкацii видмкiв та кредитування мiсцевих бюджетiв (код та назва Типовоi програмноi класифiкацii
видаткiв та кредитування мiсцевих бюджетiв / ТимчаоовоТ класифiкацii видаткiв та кредитуванIIJI для бюджетiв мiсцевого
сirмоврядрантrя, якi не застосов},ють прогрrurно-цiльового мсгоду)
код економiчноi класифiкачii видаткiв бюджету / код класифiкацii кредитування бюджету 2720 Стцдендii

ВЩАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕД,IТIВ - 11 511 400 11 511 400
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Грошове забезпечення
вiйськовослуJюбовuil

Предмети, матерiали, обладнання та

Медикаменти та перев'язувальнi матерiа,ти

Видатки та заходи спецiального

Огlлlата комунirльних послуг та



Дослiдження i розробки, oKpeMi заходи по

реалiзацiТ державних (регiональних)
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р оз вumку по р е алtiз ацit d ерэtс aBHux
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(pezioHcutbHux) проzралl, не BidHeceHi Dо

ОбслуговуванIuI вн},трiшнiх боргових
зобов'язань
Обслгуговування зовнiшнiх боргових
зобов'язань

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

iння iнших piBHiB

Поточнi трансферти урядам iноземних

11 511 400 11 511 400
Виплата пенсiй i допомоги

11 511 400 11 511 400

Iншi поточнi
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Придбання обладнання i предметiв
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iHulux об'екmiв
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Р есmаврацiя пац'яmок кульmурu, icmopi|

Створення державних запасiв i резервiв
землi i нематерiальних активiв

Капiтальнi трансферти пiдприемствам
(установам, органiзацiям
Капiтальнi трансферти органам

1ння lнших prBHlB

Капiтальнi трансферти урядам iноземних
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соцiальне забезпечення

СтипендiТ
Iншi виплати населенню

|.2 капiтальнi видатки

капiтальне бчдiвниrrтво (ппидбання)

капiтальний ремонт

Капimапьнuй реллонm iHulux об' eKmiB
реконсmчкцiя та оеставпаlriя

капiтальнi тtlансфепти



Капiтальнi трансферти урядам iноземних
та мiжнародним органiзацiям

Надання внчтрiшнiх кредитiв
На0 ання кр е dumi в ор z ан ал4 d ерэtсав ное о

Наd ання кре dumiB пidпрuемсmвапt,

IIадання зовнiшнiх кредитiв
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Ректор**

Головн

м. п.***

пiдпис)

В.М. Кюрчев
(iнiцiали i прiзвище)

Т.о. Крrrгiкова
(iнiцiали i прiзвище)

* Форма коштiв Заповнюеться за повною економiчною класифiкацiсю видаткiв та кредrтгування без
зазначення може бути доповнена iншими показниками.
** План коштiв затверджуеться одержувачmrи бюджетних коштiв та погоджусться розпорядникtln{и
коштiв. Наявнiсть або вiдсlтнiсть вiдбитка печатки одержувачiв бюджегних коштiв на докlмеrrтi вiдповiдно до законодавства не €
обов'язковою. Дя вищих нtlвчальших закладiв та наукових ycTilнoB, закладiв охорони здоров'я, що утримуються за pax)rнoк
бюджетнtос коштiв (KpiM закладiв охорони здоров'я , видатки ва якi передбаченi у статгi 87 Бюджетного кодексу УкраiЪи) план
використ{lп}ul бюджgтнlD( коштiв пiдписусгься керiвником установи та затверджуеться у порядку, встановленому дJIя затвердження
кошторисiв.
*** Заповнюqгься розпорядЕикzlNlи нюкчого рiвня, KpiM головнtлс розпорядникiв та нацiональних вищих нzlвчЕtпьних закладiв, яким
безпосеродньо вgгановленi призначентu{ у державному бюджетi.


