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ПЛАН ВИКОРИСТАННЯ БЮДЖЕТНИХ КОШТIВ
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00493б98 Таврiйський деDжавний агDотехнологiчний чIIiвеDситет iMeHi Дмитпа Мотопного
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(найменування MicTa, райоrту, областi)
Вил бюджету ДержавниЙ
код та н,вва вiдомчоi класифiкачii видаткiв та кредитування бюджету 220 MiHicTepcTBo освiти i наyки Украiни
код та назва програмноi класифiкаuii видаткiв та кредитування державного бюджету 2201160 Пiдготовка кадрiв
закладами виIIIоТ освiти та забезпечення дiяльностi iх баз практики
(код та назва програNlноi класифiкацii видаткiв та кредитування мiсцевих бюджетiв (кол та назва Типовоi програмноi класифiкацii

видаткiв та кредитування л,tiсцевих бюджетiв
код економiчноi класифiкацii видаткiв бюджету / код класифiкацii кредитування бюджету.3210
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l ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТIВ - yсього 6 000 000 6 000 000
1.1 Поточнi видатки

оплаmа працi i наражування на заообimнч плаmу
оплаmа працi
Заробimна плаmа
го ou.to в е з аб е зп еч е ння в iйс ь ко в о слvэюб о вцiв
CyddiBcbKa BuHazopoda
Нарахування на оплаmу працi
Вuкорuсmання moBapiB i послуz
Предмети, матерiали, обладнання та iHBeHTap
Медикаменти та перев'язувальнi матерiали
Продукти харчування
Оплата послуг (KpiM комунальних)
Видатки на вiдрядження
Видатки та заходи спецiального призначення
Оплата комун€tльних послуг та енергоносiIв
оплаmа mеплопосmачаI rня

Оплаmq в о d опос mачання ^га водовiдведення
Оплаmа елекmроенереii
Оплаmа прuроdноео zазу



Оплаmа iHtuttx eHepzoHociiB та iнших комун€tльних

,Щослiдження i розробки, oKpeMi заходи по реалiзацiТ
вних ( регlональних) програм

,Щослidэtсення i розробкu, oKpeMi захоdu розвumку по

iз auii d е ож aBHux (р е z ioH аlьнtlх,

OKpeMi захоdu по реалiзацit dерэtсавнuх (рееiональнuх)

не BidHeceHi dо захоdiв

зовнiшнiх боргових зобов'язань

Субсидii та поточнi трансферти пiдприсмствам
новам, органiзацiям

Поточнi трансферти органам державного управлiння
iнших piBHiB

Поточнi трансферти урядам iноземних держав та

Виплата пенсiй i допомоги

Iншi виплати населенню
Iншi поточнi в

Придбання обладнання i предметiв довгострокового

Капiтальне будiвництво (

Капimапьн е буD i внuцmв о (прud б ання) irцtццэ!ЭrцЦ
капiтальний

Капimальнuй ремонm iHtltux об' cKmiB

Ресmаврацiя пам'яmок кульmурu, icmopii mа

ння землi та нематерi€lльних активiв

Капiтальнi трансферти пiдприсмствам (установам,

Капiтальнi трансферти органам державного
iння iнших piBHiB

Капiтальнi трансферти урядам iноземних держав та

капiтальнi трансферти населенню
Надання внутрiшнiх кредитiв

Наd ання кр е dum i в ор z ан aJvl d е р эtс ав н о z о упр авл iння

Н аd ання кр е dumiв пidпрuеллсmв ал4, усmанов aJyt,

Надання зовнiшнiх к

4 000 000

г-



iBj joTnx"i} ;:ii1
п_ft"о д. Н о;r'lл.4,}
ь}тр*-ч;{ а

(пiдпис)
рижков

iacHe iм'я ПРIЗВИЩЕ

' Форма плану бюджsтних коштiв заповнюеться за повною економiчною класифiкацiею видаткiв та кредитування без

зlвIlачення цифрових колiв, у разi потреби можс бути доповнена iншими показниками.
i* План використання бюджетних кошrгiв затверджуеться одержувачамлt бtоджетних коштiв та погоджусться розпорядниками
ксlштiв, Наявнiсть або вiлсу,тнiсть вiдбитка печатки одержувачiв бtоджетних коштiв на документi вiдповiдно до законодавс'lва не с
оtiов'язковою. [ля виших навчаl-пыlих закладiв ,га наукових ycTaHoBJ закладiв охорони здоров'я, що утримуються за рахунок
бюдiкетних коштiв (KpiM закла-riв о\орони здоров'я. видатки на якi передбаченi у cTaTTi 87 Бюджетного кодексу Украiни) план

вllкористання бюджетних коштiв пiJписl,сться керiвником )станови тliзатверджусться у порядку, встановленомудля затвердження
кошторисiв.
*-- Заповнюсться розпоря_]ника\lи нижчого рiвня. KpiM головни\ розпоря:никiв та нацiональних закладiв вишоТ освiти. яким
безпосередньо встановленi llризначення ) державному бюджетi.
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