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Наказ MiHicTepcTBa фiнансiв УкршЪи
28.01.2002 Ns 57
(у редакцii наказу MiHicTepcTBa фiнансiв Украiни
2б.11.2002л! 1220)

ЗатверркениЙ у cyMi 2 000 000 (Два мiльйона) грн.
(сума словами i цифрами)

.fIогоджено**

(посала)

(пiдпис) (iнiчiали i прiзвище)

(число, мiсячь, piK) М. П.

ПЛАН ВИКОРИСТАННЯ БЮДЖЕТНИХ КОШТIВ
на 2020 piK

00493б98 Таврiйський державний агротехнологiчний чнiверситет iMeHi Дмитра Мотопного

_ м. Мелiтополь Запорiзькоi обл.
(найменування мiстц рйону, областi)

Вид бЙджету Державний
код та назва вiдомчоТ класифiкачii видаткiв та кредитування бюджету 220 MiHicTepcTBo освiти i науки Украihи
код та назва програмноТ класифiкачii видаткiв та кредитування державного бюджету 22011б0 Пiдготовка кадlliв
вищими навчальними закладами III i fV piBHiB акредитацii та забезпечення дiяльностi ii баз
практики
(код та назва протрапrноi класифiкацii видаткiв та кредитування мiсцевих бюджстiв (код та назва ТиповоI програrr,rноi класифiкацii

видаткiв та кредитувttнtul мiсцевих бюджетiв / Тимчасовоi класифiкацii видаткiв та кредитування для бюджgгiв мiсцевого
саN4оврядувtlння, якi не застосов).ють програм но- uiльо вого методу)
код економiчноi класифiкацii видаткiв бюджету / код класифiкацii кредитування бюджету
пiдприемствам 0,становам.орган iзацiям)

3210 Капiтальнi трансферти
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l ВИJIАТКИ ТА НАДАНIIЯ КРЕД4ТIВ - yсього 2 000 000 2 000 000
1.1 Поточнi видатки

Оплаmа працi i нарахування на заробimну плоmу
оплаmа пDоui
Заробimна плаmа
Гр otuo в е з аб е зп еч е н ня в iйсько в о слуэtс б о вцiв
наоахуваrtня на оплаmч пDааi
вшкоDuсmання mоваDiв i послvz
Предмети, матерiали, обладнання та iHBeHTap
Медикаменти та перев'язувальнi матерiа-гlи
Продукти харчування
оплата послуг (KpiM комчнirльних)
Видатки на вiдрядя(ення
Видатки та заходи спецiального призначеннJI
Оплата комун€lльних послуг та енергоносiiЪ
оплаmа mеплоп о сmач ання
Оплаmа в оd оп о с mач ання та водовiдведення
оплаmа елекmроенерlii
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(число, мiсяць, piK)



Оплаmа iHulttx eHepzoHocii'a та iнших комунiLльних

!ослiдження i розробки, oKpeMi заходи по реалiзацiТ
вних ( регlональних) пDогDам

!ослidэtсення i розробкu, окреллi захоdu розвumку по

Окрелli захоdu по реапiзацii dерlсавнuх (рееiонапьнф
не BidHeceHi dо захоdiв

ння зовнirтrнiх боргових зобов'язань

СубсидiТ та поточнi трансферти пiдприемствам

Поточнi трансферти органам державного управлiння

Поточнi трансферти }рядам iноземних держав та
мtжнародним органiзацiям
Соцiальне забезпечення
Виплата пенсiй i допомоги

Iншi виплати населенню
Iншi поточнi видатки
Капiтальнi видатки

ня основного ка
п, ридбання обладнання i предметiв довгострокового

Капiтальне будiвництво

Капimальнuй реллонm iншuх об'екmiв

mа ресmаврацiя iHtttux об'екmiв
Р есmаврацiя палl'яmок кульmурu, icmopii' mа

ння державних запасiв i резервiв
землi та нематерiальних активiв

Капiтальнi трансферти пiдприемствам (установам,

Капiтальнi трансферти органам державного
IHIUI lнших plBHrB

Капiтальнi трансферти населенню
Надання внутрiшнiх кредитiв

На d ан ня кр е d um i в ор z ан ctlvt d е р эtс ав н о z о упр авл i ння

На d ан н я кр е d umi в п i d пр uем с mв cL|yr, у с m ан о в cll|t,

ý-

\

Капimацьн е буd iB нuцmв о (прud б ання) iHtuux о б' екmiв

lH|,LlLN plBHlB



Надання зовнiшнiх

В.М. Кюпчев
(iнiцiали i прiзвище)

Т.о. KpyTiKoBa
(iнiчiа.тrи i прiзвище)

коштiв заповнюсться за повною економiчною класифiкаuiсю видаткiв та кредитуванrrя без

разi потреби може бути доповнена iншими покtlзникЕlми.
коштiв затверджуеться одержувачаrии бЙлtsтних коштiв та погоджуеться розпорядникulп.tи

вiдбитка печатки одержувачiв бюджетних копiтiв на докуметrтi вiдповiдно до зtжонодавства Ile с
обов'язковою. Для вищих навчlшьних закладiв та наукових установ, закл?лiв охороЕи здоров'я, що утрш\{уються за рахунок
бюджетних коштiв (KpiM заклалiв охорони здоров'я , вIцатки на якi передбаченi у ста:rгi 87 Бюджетцого кодексу УкраiЪи) план
використанЕя бюджетних коштiв пiдписусгься керiвником установи та затверджуеться у порядку, встzlновленому для затвердження
кошторисiв.
*** Заповтпо€,гься розпоряtциками Еижчого рiвня, KpiM головнюr розпорядникiв та нацiональнI,D( вищих нzlвчч}льних закладiв, яким
безпосередньо вgгановленi призначення у державному бюджетi.

(пiдпис)
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