
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ MiHicTepoTBa фiнансiв Укра'rЪи
28.01.2002 л! 57
(у редакцii наказу MiHicTepcTBa фiнансiв Украiни
26.11.2002 м 1220)

Затверджений у cyMi 80 17б 700 (вiсiмдесят
мiльйоцiв сто giмдесят шiсть тисяч ciMcoT) грн.

. ПОгоджено**

(посада)

(пiдпис) (iнiцiа,rи i прiзвище)

(число, мiсяць, piK) М. П.

ПЛАН ВИКОРИСТАННЯ БЮДЖВТНИХ КОШТIВ

(ttайьtенуванttя пlicTa, району. областi)
вид бюджету Державний
код та назва вiдомчоi класиt|liкаuii видаткiв та кредитуваrtня бюдяtет1, 220 MiHicTepcTBo освiти i науки УкраiЪи
код та назва програмноi класиt}iкашiт видm,кiв та кредитування державного бюджет), 2201160 Пiдготовка кадрiв
ВИЩИМИ НаВЧаЛЬНИМИ ЗаклаДами III i IV piBHiB акредитацiI та забезпечення
дiя.цьностi ii баз практики

Btt_laTKiB та креJliт\вlltтня rrjcцeBrlx бкl:;а-етlв . Тltltчltсовоi к.lаси(liкашii BlI_]al KlB TJ liрr,lllт\вilll]lя .1,1я бю:;кетiв rriсt{евого
са\IовряJ\ вання. якi не застосOв\,ють програrrно-цiльового метод1,) 1 )

ко: еконоrtiчноТ к,lаси(liкаuiТ видаткiв бюджет1'/ код класи(liкаuiТ кре;lитl,ваrtня бюд;кет1, 282 окtэеп,ri заходи по реалiзацiТ
fеD;кавних (регiональних) програм. не вiднесенi до заходiв розвитку 3210 Капiтальнi трансферти пiдприсмствам
(},становам,органiзацiям)

(с5 ма слtlваvи i lrифраvи.1

цiали i прiзвище)
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на 2016 piK

(код за СДРПОУ та найменуваltня бюджетнtll чстанови )

м. Мелiтополь ЗапорiзькоI обл.

лъ

зlл
показники Загальний фонд

Спецiальний
фонд

Разом

l 2 J 4 5

1
ВИДАТКИ ТА НАДАНШI КРЕШТIВ -

Yсього
57 358 700 22 818 000 80 17б 700

l11.1
Поточнi видатки 57 358 700 22 218 000 19 576,700

Оплоmп працi 2в 649 000 11 640 000 40 289 000
Заробimна плаmа
Гр ou,to в е з аб е зп еч е л-п tя в iйс ьк о в о с лужб о вцiв
Нарахувоttлlя lra оплаmу працi 6 302 000 2 5б0 800 8 862 800
Вакорuсmання moBapiB i послуz 1 565 600 7 567 200 9 132 800
Предмети, матерiали, обладнання та iHBeHTap з2 100 1 9,/6 109 2 008 в09
Медикаменти та перев'язувальнi матерiали
продукти харчування 1 5з2 900 1 5з2 900
Оплата послуг (KpiM комунальних) 450 000 450 000
Видатки на вiдрядження 1з0 000 130 000
Видатки та заходи спецiального призначення
Оплата комунzLльних послуг та енергоносiiЪ 4 194 000 4 955 091 9 149 091
оплаmа mеплопос mачання 340 000 1 312 30в 1 652 зOв
оплаm а в оо оп ос пхач а,ння i в od ов idB ed е нн я 240 000 бб5 б00 905 б]6
Опл аmа е ле кmр о е н е р z il' ] 371/ 000 2 011 077 3 38в 077
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оплаmа прuроdноzо zазу 2 240 000 9бз ]06 3 203 106
Опл аmа i Htuttx е н е р z он о с i iB

!ослiдження i розробки, oKpeMi заходи по

реалiзацiТ державних (регiональних) програм
56 000 56 000

!ослidасення i розробкu, oltpe.ui захоdu
розвumку по реааiзацii' D ержавнuх
(|l е z i о н ацьнuх ) п р о z р ам
Окр е,u i з axcldu псl р е алiз ацii' d е рж ав Hux
(pezioHaлbrtux) проzраu, не BidHeceHi dо
захсlOiв розвuпlку

5б 000 56 000

Об слу zo вч вання б о pzoB uж зо бов' язань
Обслуговування внутрiшнiх боргових
зобов'язань
Обслуговування зовнiшнiх боргових
зобов'язань
поmочнi mрансферmu
СубсидiТ та поточнi трансферти
пiдприемствам (установам, органiзацiям)
Поточнi трансферти органам державного
чпоавлiння iнших oiBHiB
Поточнi трансферти урядам iноземних
держав та мiжнародни\,I органiзацiям
соцiальне забезпечення 16 648 100 16 648 100
Виплата пенсiй i допоltоги
Стипендij' 16 350 000 16 350 000
Iншi виплати населеннк) 298 100 298 100
Iншi поточнi видатки 450 000 150 000

1.2 Капiтальнi видатки 600 000 600 000

Придбання основного капiталy б00 000 600 000
Придбання обладнання i предметiв
довгострокового користування

600 000 600 000

Капiтальне будi вництво (придбання)
Кап i пla,tbl t е буd iB нut| пtв о (прui) б ання1

)tcltl11.-la

Ка п i п t a.t bl t е бу d i в н tt ь1 п t в о hl 1э lD б а н н я) i н ttt ttx

об'скпtiв
капiтальний ремонт
Капim аlьt t uй ре.uон пt )rcu m,rlo в о ? о

сЬ о н dу (п р lt,+t itt t е н ь )

капiпtа,lьн чй lэемон пl il tъuчх rlб' cktlliB
Реконструкцiя та реставрацiя
Р е ко н с пt ру Kt1 iя э tc utп.it о в о z о

фонdу (прultitцеltb)

Р еконспlрукtliя m а рес mавраtliя iншuх
об'скпliв
Р е с пt ав р ацiя п ам,' я пло к куль mу р u, i с m о р il' пла

аDхimекmуоч
створення державних запасiв i резервiв
Придбання землi i нематерiальних активiв
Капiтальнi трансферти
Капiтальнi трансферти пiдприемствам
(установам, органiзацiям)
Капiтальнi трансферти органам державного
чправлiння iнших piBHiB

Капiтальнi трансферти урядам iноземних
держав та м iжнародним органiзацiям
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В.М. Кюрчев
(iнiчiали i прiзвище)

Т.О. Крчтiкова
(iнiцiали i прiзвище)

l

их ксrштiв заповнIосться за повною еrtонолti.rною класиtРiкаrtiсю видаткiв та кредиr.ування без
i потреби може бути доповнена iнtuимtи показникаNlи.

** План их kotl]Tlв затверджу€ться одержувачами бюджетltих кош,гiв та поl одж)rсться розпорядниками
коштiв. !ля ви ьltих заклалiВ та науковиХ )станов. закltалiВ охороIIИ здtlрtltз'я. що налаIот,ь llсрвинн},медичн},допомогу
п.пан використання бюдяtеr,них коштiв пiдписусться керiвникоrt \станови Tzi заrверджусl,ься у lIорядку. встановленоN,tу лJIя
затверджеll1,1я кошторисiв.
*** Заповнк,lсться розпорядникаN,{и l{и}кчого рiвt-tя. KpiM головних розгrорядникiв та нацiоltальних вищих наtsчальних закладiв. яким
безпосередньо вс,гановлеlli призначення },.1_IepжxвHoM}, бюджетi.

' До запроrадження програltно-цiльового метOду складання та виконаlIliя мriсrlевих бкtдлtетiв простав.rIяються кOд та назва
тимчасовоi класифiкачiТ видатк i в 1,а кредит\,в.iн tt я пtiсцевих бюl(жетi в.

капiтальнi трансферти населенню

Надання BHyTpiшHix кредитiв

Наdання креdumiв орzаналl dерэtсавноzо
'ння iHtttux oiBHiB

Наd ання кр е dum iB пiёпрuеллс mв шw,

Наdання iHulux B+ympiLuHix к

Надання зовнiшнiх кредитiв

подlленt видатки
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