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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ MiHicTepcTBa фiншlсiв УкраiЪи
28.0l .2002 J',lb 57
(у редакцii наказу MiHicTepcTBa фiнансiв УкраiЪи
04.12.2015 Jф 1l18)

кошторис
на 2018 piK

00493698 Таврiйський державний агротехпологiчний чнiверситет
код за е.щпоу та найменування бюджетноi установи)

м. Мелiтополь Запопiзькоi областi

&аТ*

(найменування мiстц району, областi)
вид бюджsту Дершацний
код та на3ва вiдомчоi класифiкачiТ видаткiв та кредитування бюджету 220 MiHicTepcTBo освiти i науки УкDаТни,
код та назва програмноi класифiкачii видаткiв та кредитуванIil{ державного бюджету 2201190 Виплата академiчних
стипендiй стyдентам (кчDсантам) вищих навчальних закладiв
(кОд та HirзBa програмноТ класифiкацii видаткiв та кредитування мiсцевих бюджетiв (код та назва Типовоi програл,rноi
класифiкацii видаткiв та кредитування мiсцевих бюджетiв / Тимчасовоi класифiкачii видаткiв та кредитування для бюджетiв
мiсцевого самоврядування. якi не застосов}.ють програмно-цiльового методу) _)

Наймелryвання Код Усього на piк рАзом
загальний

фоrц
спецiальний

фонд
1 2 J 4 5

НАДХОДЖЕННЯ - yсього х 11 511 400 11 511 400
Надходження коштiв iз загального фонду
бюджету .,

х 11 511 400 х 11 511 400

Надходження коштiв iз спецiального
фонду бюджету, у тому числi:

х х

наdхоdэюення Bi) плаmu за послу2u, лцо

н аd аюmься бюd эю еmнuл,tu у с mан ов cLfuru

зеidно iз законоdавсmвом

25010000 х

плаmа за послуzu, tцо наdаюmься
бюdэюеm Hulylu усmановсIfuIu зеidно iз
закоfuоdавсmвом

2501 01 00 х

н аdхо d эю ення, u|o оmрuл,tан i Bid
0 оdаmковоi zоспоd apcbKo| d iяльносmi

250l0200 х

плаmа за оренdу ллайна бюdсlсеmнuJс
усmанов

25010300 х

н аdх о 0lс ення бю duс е mнuх ус mано в Bid
реацiзацit в усmановленоtиу поряdку ллайна

25010400 х

iHu,ti dэюерела власн1.1х наdхоdэlсень
бюdэtсеmнtlх усmанов

25020000 х

(розписати за пiдгрупами)
iHuli наdхоd)!сення, у mому чuслi: х
iHu,ti dохоdu (розпuсаmu за коdалцu

класuф iкацii' d охоd iB бю d эю е mу)
х

фiнансування (розпuсаmu за коdамu
класuфiкацit фiнансування бюDэюеmу за
muполц б ор zoB о zо з об ов'жання)

х

повернення креdumiв dо бюdэюеmу
(розпuса mu за коdамu проzрамноi

х
х {. rl. **



класuфiкацii вuD аmкiв mа кр е dumування
бю dэrcеmу, класuфiкацi[ кр е )umув ання
бюdясеmу)
ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДIТIВ

- Yсього
х 11 511 400 11 511 400

Поточнi видатки 2000 11 511 400 11 511 400

оплаmа працi 2\10
Заробimна плаmа 2|l\
Гроtпове забезпечення
вiйськовослуuсбовцiв

2||2

наоахvвання на оплаmу працi 2|20
Вакооасmання moBapiB i послуz 2200
Предмети, матерiа:lи, обладнання та
iHBeHTap

22|0

Медrжамеrrги та перев'язувальнi
матерiали

2220

Продукти харчуваннJI 22з0
Оплата послуг (KpiM комунальних) 2240

Видатки на вiдрядження 2250
Видатки та заходи спецiального
пDизначеннlI

2260

Оплата коNý/нirльних послуг та
енергоносiiв

2270

опл аmа m епл оп о с mач ання 227|
оплаmа воdопосmачання mа
воdовidвеdення

2272

Оплаmа елекmроенерzit 22,7з

Оплаmа прuроdноzо zазу 2274

Оплаmа iншuх енерz oHocii|B 22,75

Оплаmа eHepzocepBicy 22,1б

Дослiдхення i розробки, oKpeMi заходи по

реа.пiзацiТ державних (регiона-пьних)
пDограм

2280

Щослidсюення i розробкu, окрел,ti зсмоdu

р озвumку по ре сl"liзацit d ерэtсавнuх
(о е ziональнuх) пр оzр алt

228]^

OKpeMi захоdu по реалiзацi[ dерэtсавнtlх
(реziЬнапьнuх) проzрам, не BidHeceHi dо
захоDiв розвumку

2282

о б слv z о вv в оння б opzo в ltx з о б о в' яз ань 2400
Обсrrуговуваннrr вЕутрiшнiх боргових
зобов'язань

24|0

Обс.rгловування зовнiшнiх боргових
зобов'язань

2420

поmочнi mрансферmu 2600

Субсидii та поточнi трансферти
пiдприемствам (установам, органiзацiям)

26|0

Поточнi трансферти органам державного
yправлiння iнших piBHiB

2620

Поточнi трансферти урядам iноземних
держав та мiжнародним органiзацiям

26з0

Соцiальне забезпечення 2,700 11 511 400 11 511 400

Виплата пенсiй i допомоги 27|0
СтипендiТ 2,720 11 511 400 11 511 400

Iншi виплати населенню 2,7з0

Iншi поточнi видатки 2800

Капiтальнi видатки з000

2



Головний бухгалтер
*Lгц -.-.._+'.&.-

T.O.KnvTiKoBa
(пiдпис) (iнiцiали i прiзвище)

до класифiкацii кредитування бюджету та не враховуеться у рядку

рiвrrя, KpiM головних розпорядникiв та нацiональних вищих навчальних закладiв,

Придбання обладнання i предметiв

Капimальне буdiвнuцmво (прud б ання)
ilсumла
Капimальне буd iвнuцmв о (прudб ання)
iHulttx об'екmiв

Капimальнuй р ел,лонm эюul?uло в о 2 о

Р еконсrпрукцiя mа ресrпаврацiя iнuluх
об'скmiв
Р е с mавр ацiя пам' яmок kульmурu, icmop ii

Прилбання землi та нематерiальних
активiв

Капiтальнi трансферти пiдприемствам

Капiтальнi трансферти органам
iння iнших piBHiB

Капiтальнi трансферти урядам iноземних
та мiжнародним органiзацiям

капiтальнi mансферти населенню

На0 ання кр е dumiB ор2 ан alrl d ер асавн oz о
iння iHu,tux piBHiB

Наd ання кр е Dumiв пidпрuсмсmв ал,t,

Надання зовнiшнiх

Ректор унiверситету
(iнiцiшlи i прiзвище)

чi,,яч,
\ +,]i\\?-

rой Bi'fr

/ý*]
у держzвному бюджетi.


