
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ MiHicTepcTBa фiнансiв Укршни
28.01.2002 Ns 57
(у редакцii наказу MiHicTepcTBa фiнансiв УкраiЪи
26.||.2002 Nэ 1220)

Затверджений у oyMi 147 445 500 (Сто сорок ciM
мiльйонiв чотириста соDок п'ять тисяч п'ятсот) грн.

.Погоджено**

(посада)

(пrдпис) Власне iм'я ПРIЗВИЩЕ
,. 2() n."r,
\{. п

ПЛАН ВИКОРИСТАННЯ БЮДЖЕТНИХ КОШТIВ
на 2021 piK

00493б98 Таврiйський державний агротехпологiчпиli yнiверситет iMerri Дмитра МотоDного
(код за Сдрпоу та найменування бюджетноi установи)

_ м. Мелiтополь Запорiзькоi обл.
(ttайrtенування пtic,t,a. район1,. облас,гi)

Вил бюлжету ДержавниЙ
код та назва вiдомчоi класиtРiкацii видаткiв та кредитування бюджету 220 MiHicTepcTBo освiти i науки Украiни
код та назва програмноi класифiкачii видаткiв та кредитування державного бюджету 2201160 Пiдготовка кадрiв
закладами вищоТ освiти та забезпечення дiяльностi ik баз практики
(код та назва програМноТ класифiкацiТ видаткiВ та кредитуваНня п,tiсuевих бюд;кетiв (кол та назва Типовоi програмноi класифiкацii
вtlдаткiв та кредитчвання мtiсцевих бюджетiв

(сума словами i цифрами)

Власне iм'я ПРIЗВИЩЕ

код eKoHoпli.lrroi к,пасифiкаuii видаткiв бtоджсту / кол к.lrасифiкаrri[ кре,tитl,вання бrоджет), 2282

jYg

зlп
показники загальний

фонд
Спецiальний

фотrд
Разом

l 2 а
J 4 5

1 ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТIВ - усього 101 285 500 46 160 000 147 445 500
1.1 поточнi видатки 101 285 500 4б 160 000 147 445 500

Оплаmа працi i нарахування на заробimну плаmу 94 196 200 зз 002 500 127 |98700
Оплаmа працi 77 zIa 000 27 051 500 104 261 500
Заробimна плаmа 77 2 10 000 27 051 500 l04 261 500
Гр ou.to в е з аб е зп еч е ння в iйс ьк о в о с луэtс б о в цiв
CyDdiBcbKa вuнаzороdа
Нарахування на оплаmу працi 16 986 200 5 951 000 22 9з,l 200
Вuкорuсmання moBapiB i послуz 6 866 834 14 456 000 2| з22 8з4
Предмети, матерiчrли, обладнання та iHBeHTap 130 000 4 52з 480 4 б5з 480
Медикаменти та перев|язувчrльнi матерiали
Продукти харчування 2 549 160 2 549 \60
Оплата послуг (KpiM комунальних) l 169 500 1 169 500
видатки на вiдрядження 250 000 250 000
Видатки та заходи спецiального призначеншI

Qцдqru комунчlJIьних послуг та енергоносiiЪ з 690 280 ,7 
064 520 10 754 800

оплаmа mеплопо сmачання 450 000 1 448 900 1 898 900
Опл аm а в о d опо сmач ання,га водовiдведення 550 000 1 292 100 1 842 100
Оплqmсt елекmр о е н е р е ii 1 820 280 з за] I20 5 127 400
Оплаmа прuроdноzо еазу 817 000 740 700 1 557 700



Оплаmа iншtm eHepeoHociib та iнших комунrшьних

!ослiдження i розробки, oKpeMi заходи по реалiзацiТ
державних (регlонztльних

,Щослidасення i розробкu, oKpeлli захоёu розвumку по

Окр е л,t i з ах о d u п о р е алiз ац i t D е р эtс ав Hux (р е z i он ал bHt tx)
не BidHeceHi dо захоdiв

ня внутрiшнiх боргових зобов'язань
говування зовнiшнiх боргових зобов'язань

Субсидii та поточнi трансферти пiдприсмствам

Поточнi трансферти органам державного управлiння
1нших plBHlB

Поточнi трансферти урядам iноземних держав та
мiжнародним органiзацiям

Виплата пенсiй i допомоги

Iншi виплати населенню
Iншi поточнi видатки

ПDидбання основного капiтал
Придбання обладнання i предметiв довгострокового

Капiтальне будiвництво

Капimальн е буd iвнuцmв о (прudбання) iHulux об' eKmiB

Капimацьнuй р е лл онm эrсumл о в oz о
Кап imапьнuй lэ е л,t о нm iHulux о б' екm iB

Р еконспlрукцiя mа р есmавр ацiя iHulux о б' eKmiB
Р есmаврацiя пам'яmок кульrпурu, iсmор ii' rпа

запасlв l резервlв
Придбання землi та нематерiальних активiв
капiтальнi
Капiтальнi трансферти пiдприемствам (установам,

Капiтальнi трансферти органам державного
влlння lнших plBHlB

Капiтальнi трансферти урядам iноземних держав та
мiжнародним органiзацiям
Капiтальнi трансферти населенню

надання вцутрiшнiх кDедитiв
Had ання кр е dumi в о р z ан а]чt d е р эtс ав н о z о упр ав л i нн я

Наd ання кр е dum i в пid пр uе лл с m в ал,l, у с mан о в а,l/х,

ння зовнlшнlх

719 860 _
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Проре

* Форма кОштiв Заповнюеться за повною економiчною класифiкацiею видilткiв та кредитування без
зазначення i потреби може бути доповнена iншими показник€lми.
** План використання бюджетних коштiв затверджуеться одержувачами бюджетних коштiв та погоджусться розпорядниками
коштiв. Наявнiсть або вiдсутнiсть вiдбитка печатки одержувачiв бюджетних ttоштiв на документi вiдповiдно до законодавства не с
обов'язковою. Для вищих навчагrьних закладiв та наукових установ, закладiв охорони здоров'я, що утримуються за рахунок
tjкlджетних коштiв (крiпl закладiв охоронИ здоров'я , видатки lra якi передбаченi у cтaTTi 87 Бюджетного кодексу Украiни) план
вl]користання бюджетних коштiв пiдписl,tться керiвником установи та затверджусться у порядку, встановленому для затвердження
кtlшlторисiв.
**о Заповнюсться розпорядI]ик{]Nlи нижчого рiвня. KpiM головних розпорядникiв та нацiональних закладiв вищоi освiти, яким
безпосередньо встановленi призначеllня ), державному бюлжетi.

(пiлпис)


