
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ MiHicTepcTBa фiнансiв УкраiЪи
28.01.2002 Jt 57

(у редакцii наказу MiHicTepcTBa фiнансiв Украiни
26.11.2002 лъ l220)

Затверджений у cyMi б 388 800(Ш iсть мiльйонiв
тDиста вiсiмдесят BiciM тисяч BiciMcoT) грн.

ПогоJ;кено* +

(посада)

(пi.lпltс) (iнiцiа,,rи i прiзвище)

(чlrс.rо. rriсяць, piK) М. П.

00493698

ПЛАН ВИКОРИСТАНI IЯ БЮДЖЕТНИХ КОШ ТIВ
на 2017 piK

таврiйський деDжавний агDотехнологiчний yнiвеDситет

(cpta словами i чифрши)

(кол за еДРПОУ та найменуванrrя бюджетноi установи)

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

Вш бюлжету Державний
код та назва вiдомчоi класифiкапii видаткiв та кредитування бюджету 220 MiHicTepcTBo освiти i науки Украihи
код та назва програмноТ класифiкачii видаткiв та кредитування державного бюджету 2201190 Виплата академiчних
стипендiй стYдентам (кYрсантам) вищих навчальних закладiв
(кол та назва програмноi класифiкацii видаткiв та кредитування мiсцевих бюджетiв (код та назва Типовоi програ.ь,rноi класифiкацii

видаткiв та кредитування мiсцевих бюджетiв /  Тимчасовоi класифiкацii видаткiв та кредитування для бюджетiв мiсцевого
са\ lоврядування, якi не застосовують програмночiльового меrолу) l)

код економiчноi класифiкачii видаткiв бюджету /  код класифiкацii кредитування бюджету 2282 OKpeMi заходи по реалiзацii
державних (регiональних) програм. не вiднесенi до заходiв розвитку

ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕШ ТIВ 

Гр ot ttoв е заб езпечення

Предмети, матерiали, обладнання та

Медикаменти та перевlязувальнi матерiали

Видатки та заходи спецizlльного

Оплата коп.{ унальних послуг та

N
з/п

показники Загальний фонд
Спецiальний

фонд
Разом

1 2 J 4 5

1

б 388 800 6 388 800

1.1 поточнi видатки 6 388 800 6 388 800

оплаmа працi
заробimна плаmа

Нарсtхчвання на оплаmу працi
Вuкооuсmоння moBoDiB i послvz

Продукти харчування

оплата послуг (KpiM комунальних)

Видатки на вiдDядlкення

оплаmа



оплаmа воdопосmачання i воdовidвеdення

Щ ослiдження i розробки, oKpeMi заходи по

реалiзаuiТ державних (регiональнrх)

,Щ ослidження i розробкu, oKpeMi зсаоdu

р о з вumку по р е au i з ацii' d ер uсавнuх

Окрел,ti захоdu по реааiзацii dерасавнuх

(реziональнuх) проzра* t, не BidHeceHi dо

Обсrryговування вrтутрiшнiх боргових

зобов'язань
Обслryговування зовнiшнiх боргових

зобов'язань

Субсидii та поточнi трансферти

пiдприсмствам (установам, органiзqцЦЦ

Поточнi трансферти органам державного
1ння 1нших plBHlB

Поточнi трансферти урядам iноземних

Виплата пенсiй i допомоги
6 з88 800

Iнш i поточнi видатки
Капiтальнi видатки

Придбання основного кап

Придбання обладнання i предметiв

Капimальне буDiвнuцmво (прudбання)

uсutLца

Капimацьн е буD iвнuцmво (прudб ання)

iHtuux об'скmiв

Кап imальнuй р емонm э!сumло в о 2 о

Р еконсmрукцiя эюumлов оzо

Р еконсmрукцiя mа ресmаврацiя iHulux

об'екmiв

Р е сmаврацiя палl'яmок кульmурu, icmopit

ння державних запасiв i резервiв
землi i нематерiальних активiв

Капiтальнi трансферти пiдприсмствам

Капiтальнi трансферти органам
lння rнших рlвнlв

Капiтальнi трансферти урядам iноземних



Надання внчтрiшнiх кредитiв
Наd ання кр е dumiв ор z ана]чl d ер эtсавн о z о

iння iHttlux piBHiB

Наd ання креDumiв пidпрuсмсmвапt,

надання зовнiшнiх

В.М. Кюрчев

фL (пiдпис) (iнiцiали i прiзвище)

Т.О. KpyTiKoBa
(iнiцiали i прiзвище)

коштiв Заповнюсться за повною економiчною класифiкаuiею видаткiв та кредитування без

разi потреби може бути доповнена iншими покiвниками.
их коштiв затверджуеться одержувачами бюджетних коштiв та погоджуеться розпорядниками

ьних закладiв та наукових установ, закладiв охорони здоров'я, що надають llервинну медичну допомоry
кОштiв пiдписуегься керiвником установи та затверджусться у порядку, встановлсному дJuI

затверJження кошторисiв.
* * *  Заповнюсться розпорядниками нижчого рiвня. Kpiпt головних розпорялникiв та нацiональних виших навчальних закладiв, яким
безпосередньо встановленi призначення у державноl\ lу бюджетi.

' До запровадження програмноцiльового методу складання та виконання мiсцевих бюджетiв проставляються код та назва
тlirtчасовоi класифiкачii видаткiв та кредит),вання мiсцевих бюджетiв.

'l€

п]ан


