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(найменуванrrя MicTa, району, областi)

Вид бюджету Державний
код та назва вцомчоi класифiкачii видаткiв та кредитування бюджсгу 220 MiHicTepcTBo освiти i наvки УКРаiЪИ
код та назва програ:r,rноi кпасифiкачii видаткiв та кредитування державного бюджету 2201040 НаУкова i наУковО-
технiчна дiяльнiсть закпадiв вищот освiти та начкових чстанов
(кол та HitзBa програl\4ноi класифiкачii видаткiв та крсдитування мiсцевих бюджетiв (кол та назва Типовоi програмноi класифiкаlii
видаткiв та кредитуванrrя мiсцевих бюджетiв
код економiчноi класифiкацii видаткiв бюджету / код класифiкачii кредитування бюлжету 2281
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показники загальний

фонд
Спецiальний

фонд
Разом

1 2 J 4 5

1 ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕШТIВ - усього 5 900 000 5 900 000
1.1 Поточнi видатки 5 900 000 5 900 000

оh,Iаmа працi i нарахчвання на заробimну плаm.у 3 050 000 з 050 000

Оплаmа працi 2 500 000 2 500 000
заробimна плаmа 2 500 000 2 500 000
Грotuoве забезпечення вiйськовослуэюбовцiв
Суddiвська вuнаlороDа
наражування на оплаmу прсtцi 550 000 550 000
Вuкорасmання moBapir i послуz 2 850 000 2 850 000
Предмети, матерiали, обладнання та iHBeHTap 1 975 000 1 975 000
Медикаменти та перев'язувальнi матерiали
Продукти харчування
Оплата послуг (KpiM комунальних) 73 5000 735000
Видатки на вiдрядження з0 000 30 000
Видатки та заходи спецiального призначеннrI
оплата комунilJIьних посJý/г та енергоносiiЪ 1l0000 l l0 000
опл аmа mепл о п о с mач сtння

Оплаmа в о d оп о сmач ан ня та водовiдведення з0 000 з0 000
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поточнi трансферти органам державного управлшIuI
1нших рlвнlв
готочнi трансферти урядам iноземних держав та

мiжнародним
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Придбання основного кап
пр"дб""й обладнанrrя i предметiв довгострокового

Kuпir-urr" будiurrццтро(црgдФццд

капiтальний

К ап i mальн uй р r, о rц1r** о€,*,j u

Р еконсmрукцiя uсumлов о ю
iя iHu.tux об'скmiв

Р*-."р"цiя пQлл'яmок кульmурu, icmopii mа

них запасrв l резервв
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к"rrir*Й трансферти пiдприемствам (установам,

Капiтальнi трансферти органам державного
влiння iнших piBHiB

капiтальнi трансферти урядам iноземних держав та

мiхtнародним органiзацiям
Капiтальнi трансферти нас9д9ццц

Надання внутрiшнiх кредитiв
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55 000 55 000
Оушаmа елекmроенррzit

25 000 25 000
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Надання зовнiшцiх к

Власне iм'я ПРIЗВИЩЕ

* Форма коштiв заповнюсться за повною економiчною класифiкацiсю видаткiв та кредитування без
зазначення потреби може бути доповнена iншими покtlзниками.
** План використання бюджетних коштiв затверджуеться одержувачами бюджетних коштiв та погоджусться розпорядниками
коштiв. Наявнiсть або вiдсутнiсть вiдбитка печатки одержрачiв бюджетних коштiв на документi вiдповiдно до законодавства не €
обов'язковою. ,Щля вищих навчшБних закладiв та наукових установ, закладiв охорони здоров'я, що }тримуються за рахунок
бюджетних коштiв (KpiM закладiв охорони здоров'я , видатки на якi передбаченi у cTaTTi 87 Бюджетного кодексу Украiни) план
використанIU{ бюджетних коштiв пiдписусгься керiвником установи та затверджусться у порядку, встановленому дJU{ затвердженнJI
кошторисiв.
*** Заповнюсгься розпорядниками нижчого рiвня, KpiM головних розпорядникiв та нацiональних закладiв вищоi освiти, яким
безпосередньо встшrовленi призначеннJI у державному бюджетi.
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