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Наказ MiHicTepcTBt фiнансiв Украiни
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Погоджено**

(посала)

(пiлгпtс) (iнiцiыlи i прiзвище)

(число, мiсяць, piK) м,п

ПЛАН ВИКОРИСТАННЯ БЮДЖЕТНИХ КОШТIВ
на 2020 piK

агротехнологiчни
(код за едпоУ та наfuиенува"", Оюд*еr"о'l у"г*об

(найменування MicT4 району, областi)
вид бюджету

КОД Та наЗВа вiдомчоi класифiкацii видаткiв та кредитування бюджету 220 Miricrepcr*o oc*ir" iluo*rT*lra.r.""
код та назва програмноi класифiкацii видаткiв та кредитування державного бюджету 22011б0 Пiдготоaка кадрь

и л
ктп

(кoдтaназвaпpoгpaмнoiклacифiкaцiiвидaткiвтaкpел
ВИДаТКiВ Та КРеДИТУВzlНrrЯ МiСЦеВЮr бЮДЖетiв / Тимчасовоl'класифiкацii видаткiв ru *рaдrrу"u,rня для бюджетiв мiсцевого

м
з/п показники загальний

фонд
Спецiальний

фоrц
Разом

1 2 J 4 5
1 ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДРIТIВ - yсього- 83 827 300 45 б00 000 |29 427 300

1.1 Поточнi видатки 83 827 300 45 б00 000 l29 427 300
оплаmа працi i нарсьryвання на заробimну плаmч 73 873 300 28 и4 000 I02 787 300
Оплаmа працi 60 55l 700 23 700 000 84 25l 700
Заробimна плаmа б0 551 700 23 700 000 в4 251 700
гроu.лове забезпечення вiйськовослуlсбовцiв
Нарацlвання на оплаmу працi 13 321 600 "5 214 000 I8 535 600
Вuкорuсmання mоварiв i послуz 9 226 700 lб 306 000 25 s32 700
Предмети, матерiали, обладнання та iHBeHTap 58100 6 i56 000 6 214 100
Медикаменти та перев'язувальнi матерiали
Продукти харчування 2 859 600 2 859 600
Оплата посrryг (KpiM щомунальних) 2 бl2,700 2 бl2 700
ВИдатки на вiдрядження з00 000 з00 000
видатки та заходи спецiального призначенIuI
Оплата комунчtльних поалуг rа 

"""p.o"o"ir" 6 з09 000 7 zз7 з00 1з 546 з00
опл аm а mе пл о п о с m ач а н ня 739 000 ] в70 000 2 609 000
Опryаmа в о d оп о с mач ання та водовiдведення 639 000 l 298 000 l 937 000
Оплаmа елекmроенерzii 2 0Iб 000 2 009 000 4 025 000



Оплаmа iншъtх eHepzoHociiB та iнших комун€lJIьних

Щослiдження i розробки, oKpeMi заходи по реалiзацiТ

,Щослiduсення i розробкu, oKpeMi захоdu розвumку по

OKpeMi захоdu по реалiзацii dерэюавнuх (реziонапьнuх)
не BidHeceHi dо захоdiв

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

СубсидiТ та поточнi трансферти пiдприсмствам

Поточнi трансферти органам державного управлiння
lнших рlвнlв
Поточнi трансферти урядам iноземних держав та

Соцiальне забезпечення

Iншi виплати населенню
rншi поточнi в

ппидбання основного кап
Придбання обладнання i предметiв довгострокового

Капimальне буD iвнuцmв о (прudб ання) iншuх об'екmiв
капiтальний ремонт
Кап im альн uй р е м о н m )rсurш о в о е о ф о н dу (пр uл,t itце н ь
Капimаryьнuй реллонm iHluux об' eKmiB

Ресmаврацiя пац'яmок кульmурu, icmopii mа

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

Капiтальнi трансферти органам державного
iння iнших piBHiB

Капiтальнi трансферти урядам iноземних держав та

IIадання внyтрiшнiх к
НаD ання кр е d um i в ор 2 ан a,ful d е р эю а в н о z о упр ав л i ння

Had ан н я кр е d um i в пi d пр uелл с m в cLл4, у с m ан о в cLц4,

727 300

lцLuux plBHlB



Надання зовнiшнiх кредитiв

*16

В.М. КюDчев

<JýRF-
(iнiцiшlи i прiзвище)

Т.о. Крчтiкова
(iнiцiали i прiзвище)

коштiв заповнюеться за повною економiчною класифiкацiсю видаткiв та кредитуванrrя без

у разi потреби може бути доповнена iншими показниками,
кошrтiв затверджусться одержувачал,rи бюдiсетних коштiв та погоджусться розпорядникrми

коштlв. або вiдсутнiсть вiдбитка печатки одержувачiв бюджетних коштiв на документi вiдповiдно до законодавства не с
обов'язковою. Д,,tя вищих навчацьних закладiв та наукових установ, закладiв охорони здоров'я, що утримуються за рахунок
бюджетних коштiв (Kpibl заклалiв охорони здоров'я , видатки на якi передбаченi у cTaTTi 87 Бюджетного кодексу Украiни) план
використання бю:жетних коштiв пiлписусгься керiвником установи та затверджусться у порядку. встановленому для затвердження
кошторисiв.
*** Заповнюсться розпорядниками нижчого рiвня, KpiM головних розпорядникiв та нацiональних вищих навчальних закладiв, яким
безпосередньо встановленi призначення у державному бюджетi.

a


