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на 2020 piK

еДРПОУ та наfo,rенування бюджетноi установи)
м. Мелiтополь Запорiзькоi обл.

вiдомчоi класифiкацii видаткiв та кредитування бюджету 220 MiпicTepcTBo освiти i науки УкраiЪи
програмноТ класифiкаuii видаткiв та кредитування державного бюджету 2201190 Виплата академiчних

код та назва

код та назва

(найменування мiстц району, областi)

вищих цавчальних за
(кол та назва програмноi класифiкацii видаткiв та кредитування мiсцевих бюджетiв (код та назва Типо"о1' програолноi' кл-асrарi*ацii

видаткiв та кредитуванIUI мiсцевих бюджетiв / Тимчасовоi класифiкацii видаткiв та кредитування для бюджетiв мiсцевого
саNlовряд),ва[Iня, якi не застосовують програмно-цiльового методу)
код економiчноi класифiкалii видаткiв бюджету / код класифiкацii кредитування бюджету 2?2ОСтипендi.i

с

Jъ
зlл показники загальний

фонд
Спецiальний

фонд
Разом

1 2 J 4 5
1 ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕШТIВ - yсього 12 038 800 12 038 800

1.1 Поточнi видатки 12 038 800 12 038 800
Оплаmо працi i нарсtх.ування на заробimну плаmу
Оплаmа працi
Заробimна плаmа
Гр ou,to в е з аб езпе че ння в iйськов ослуэtсб о вцiв
Нарацlвання на оплаmу працi
Вuкорuсmання moBцliB i послvz
Предмети, матерiали, обладнання та iHBeHTap
Медикаменти та перев'язувальнi матерiали
Продукти харчуваннJI
Оплата посл},г (KpiM комунальних)
Видатки на вiдрядження
Видатки та заходи спецiального призначення
Оплата комунutльних послуг та енергоносiТв
оплаm а mе плопо сmач сlння
Оrшаmа в оё опо сmач ання та водовiдведенIilI

Qцlаmа елекmроенереii



Оплаmа iHtпtх eHepeoHociiB та iнших комунirльних

Щослiдження i розробки, oKpeMi заходи по реалiзацiТ

,Щослidэюення i розробкu, окрел,ti захоdu розвumку по

О кр е л,t i з ах о du по р е ал i з ацi t d ер ctc ав Ht tx (р е z i о н ааьнuх)
не BidHeceHi do захоdiв

ння внутрiшнiх боргових зобов'язань
ння зовнiшнiх боргових зобов'язань

Субсидii та поточнi трансферти пiдприемствам

Поточнi трансферти органам державного управлitтня

Поточнi трансферти урядам iноземних держав та
мiжнародним органiзацiям

iальне забезпечення

12 038 800 12 038 800
Iншi виплати населенню
Irrmi поточнi видатки

Придбання основного кап
Прилбання обладнання i предметiв довгоо]рокового

Капiц7альн е буd iB нuцmв о (прud б ання) iншtuх о б' eKmiB

Ресmаврацiя пqм'яmок кульmурu, icmopii mа

их запасiв i резервiв
землi та нематерiальних активiв

Капiтальнi трансферти пiдприемствам (установам,

Капiтальнi трансферти органам державного
iння iнших piBHiB

Капiтальнi трансферти урядам iноземних держав та

капiтальнi трансфер,ги населенню
надання внутрiшнiх

Наdання кре dumiв opZaHaM dерэtсавноzо упр авлiння

Had ання кр е dumiв пidпрuемс mв Ы,, усmо" о, о.,

12 038



Надання зовнiшнiх кредитiв

л

*r"Чэ-
В.М. Кюрчев
(iнiцiаrrи i прiзвище)
Т.о. KpyTiKoBa
(iнiцiали i прiзвище)

IуjТп:Ж"-:"Ж:^,Т::Т::,:].:i.::"_:l:_:1ономiчною класифiкацiею видаткiв та кредитуванrrя безу разi потреби може бути доповнQна iншIд.rи покtrlниками.
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