
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ MiHicTepcTBa фiнансiв УкраiЪи
28.01.2002 Ns 57
(у релакuii наказу MiHicTepcTBa фiнансiв УкраiЪи
26.11.2002 Nч 1220)
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мiльйонiв BiciMcoT шiсть тисяч двiстi) грн,

.Погоджено**

(посада)

(пiдпис) Власне iпI'я ПРIЗВИЩЕ
20 _ p.u

ПЛАН ВИКОРИСТАННЯ БЮДЖЕТНИХ КОШТIВ
на 2021 piK

00493б98 Таврiйський деDжавций агDотехЕологiчпий ,чнiвеDситет iMeHi Лмитпа Мотопного
(кол за еДРПОУ та найменування бюджетноТ установи)

м. Мелiтополь Запорiзькоi обл.
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(найьtенування MicTa. район1,. областi)
Вид бюджету ДержавниЙ
код та назва вiдомчоi класифiкачii видаткiв та кредитування бюджету 220 MiHicTepcTBo освiти i наvки Украiни
код та назва програмноi класифiкаuiТ видаткiв та кредитування державного бюджету 2201 190 Виплата академiчних
стипендiй стyдентам (кyрсантам) вищих навчальних закладiв
(кол та назва профамноТ класифiкацii видаткiв та кредитування мiсцевих бюджетiв (кол та назва Типовоi програмноi класифiкачii
видаткiв та кредитування rriсцевих бюджетiв
код еконtlмtiчноi класи(liкаuii видаткiв бюджету / кол к,lасифiкаuii крелитl,вання бюджету 2?20

обладнання та iHBeHTa
Медикаменти та перев'язувальнi м

Оплата послуг (KpiM комунzulьних
Видатки на в
Видатки та заходи спецiального п
Оплата комунrlJIьних послуг та енергоносiТв

оплаmа iHulux енереоносiiЭ та iнших комунrL.Iьних

!ослiдження i розробки, oKpeMi заходи по реалiзацiТ
державних ( регlонrUIьних) п

Ns
з/п

показники загальний
фонл

Спецiальний
tъонп

Разом

1 2 J 4 5

1 ВИ]IАТКИ ТА НАЛАННЯ КРЕДИТIВ - ЧСЬОГО 14 806 200 14 806 200
1.1 Поточнi видатки 14 80б 200 14 806 200

оплаmа пооui i наоахування на заообimнv плаmv
оплаmа поаui
Заrлобimна п.7аша

гооu.tове забезпечення вiйськовослуэюбовuiв
CyddiBcbKa вuнаzороdа
нарахчвання на оплаmу поацi
вuкорuсmання mоварiв i послуz

Продукти харчування

оплаmа mеплопосmачсIння
опл аmа в о d оп о с mач ання т а водов iдведення
Оплаmа елекmроенерzii
Оплаmа прuроdноzо zжу

оплаmа eHepzocepBicy
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вання внутрiшнiх боргових зобqц'яgqцr

зовнiшнiх боргових зобов'язань

Субс"лiТ rа поточнi трансферти пiдприемствам (установам,

П*"""t,Р"*ф"рrи органам державного управлiння iнших

поточнi трансферти урядам iноземних держав та

мiжнародним органiзацiям
Соцiальне забезпечення 14 806 200

Виплата пенсiй i допомоги

Iншi виплати населенню
Iншi поточнi видатки

Придбання осItовного кап
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капiтальнi трансферти урядам iноземних держав та

мiжнародним органiзацiям
Капiтальнi трансферти населенню
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* Форма плану викорИотання бюджетних коштiВ заповнюстьсЯ заповноЮ економiчною класифiкацiсю видаткiв та кродитування без

зzвначеншI цифрових кодiв, у разi потреби може бути доповнена iншими показниками.
** План використання бюджетних коштiв затворджуеться одержувачшr,tи бюджетних коштiв та погоджусться розпорядникаti,Iи
коштiв. Наявнiсть або вiдсутнiсть вйбитка печатки одержувачiв бюджетних коштiв на докумеrrгi вiдповiдно до законодtlвства не €
обов'язковою. .Щля вищих навчzшьних закладiв та наукових установ, закладiв охорони здоров'я, що утримуються за рахунок
бюджетних коштiв (KpiM закладiв охорони здоров'я , видатки на якi передбаченi у cTaTTi 87 Бюджетного кодексу Украiни) план
використання бюджgгних коштiв пiдписусгься керiвником установи та затверджуеться у порядку, встalновленому дJuI затвердження
кошторисiв.
+** Заповнюсться розпорядникzlми нижчого рiвня, KpiM головних розпорядникiв та нацiональпих закладiв вищоi освiти, яким
безпосередньо встановленi призначення у державному бюджетi.


