
Гмлоцерківсия УПІЯІЯШНП Д»ЧИ5!'
казначейської служім* лгр**”* ■

ЗА/'ЕССТРОЯМ’ПТА R'’ЧТО НА Г

0 4 ЛЮТ W?

Рв6СТрацМНк*И І«ї .ААХ/» _____
КЕКВ/ККК j

В ід пойід апгябм /у 'Г

Заступник Міністра
(посада)

б_

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 28 січня 2002 № 57 (у редакції 
наказу Міністерства фінансів України від 26 листопада 20J 2 № 1220)

Затверджений у сумі П'ять мільйонів п'ятсот тисяч гривен

(підпис)
2022

(сума літерами ййїи

ПЛАН ВИКОРИСТАННЯ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ
на 2022 рік

______________________ 9356 Білоцерківський національний аграрний університет______________________
(код та найменування одержувача бюджетної установи)

__________________________________ м.Біла Церква,Київська область___________________________________
(найменування міста, району області)

Вид бюджету Державний______________________________________________________________________________
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування 220 Міністерство освіти і науки України______________________
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету 2201040 Наукова І HayKOBO-ТЄХНІЧНа ДІЯЛЬНІСТЬ 

закладів вищої освіти та наукових установ___________________________________________________________
(код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)____________________________________________________________

код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету 2281 ДОСЛІДЖЄННЯ І розробки, Окремі ЗАХОДИ 

розвитку по реалізації державних (регіональних) програм ч
(грн.)

№ з/п Показники Загальний фонд Спеціальний фонд РАЗОМ
Т 2 3 4 5

1 ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього 5 500 000 5 500 000
1.1 Поточні видатки 0

Оплата праці 900 000 900 000
Заробітна плата 900 000 900 000
Грошове забезпечення військовослужбрвців
Суддівська винагорода
Нарахування на оплату праці 198 000 198 000
Використання товарів і послуг 3 602 000 3 602 000
Предмети,матеріали,обладнання та інвентар 3 502 000 3 502 000
Медикаменти та перев'язувальні матеріали
Продукти харчування
Оплата послуг (крім комунальних) 100 000 100 000
Видатки на відрядження
Видатки та заходи спеціального призначення
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 800 000 800 000
Оплата теплопостачання
Оплата водопостачання і водовідведення
Оплата електроенергії 400 000 400 000
Оплата природного газу
Оплата інших енергоносіїв 400 000 400 000
Оплата енергосервісу
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних 
(регіональних) програм
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації 
державних (регіональних) програм
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм не 
віднесені до заходів розвитку
Обслуговування боргових зобов'язань
Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань
Поточні трансферти
Субсидії та поточні трансферти підприємствам 
(установам,організаціям)
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародни організаі
Соціальне забезпечення



1

Виплата пенсій і допомоги
Стипендії
Інші виплати населенню
Інші поточні видатки

1.2 Капітальні видатки
Придбання основного капіталу
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
Капітальне будівництво (придбання)
Капітальне будівництво (придбання) житла
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів
Капітальний ремонт
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)
Капітальний ремонт інших об'єктів

Реконструкція та реставрація
Реконструкція житлового фонду ( приміщень)
Реконструкція та реставрація інших об'єктів
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури

Створення державних запасів і резервів

Придбання землі та нематеріальних активів
Капітальні трансферти
Капітальні трансферти підприємствам (установам,організаціям)
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів

Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

Капітальні трансферти населенню

1.3 Надання внутрішніх кредитів
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів
Надання кредитів підприємствам, установам організаціям
Надання інших внутрішніх кредитів

1.4 Надання зовнішніх кредитів
* Нерозподіленя видатки _____________

Керівник**

совог
огіглужби/начальник

(підпис)
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Анатолій КАРПЕНКО

Андрій ЛОЗІЦЬКИЙ
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5^7“
етних коштів заповнюється за повною економічною класифікацією видатків та кредитування без зазначення цифрових кодів ,у разі потреби 
Ьниками

коштів затверджується одержувачами бюджетних коштів та погоджується розпорядниками коштів.Для вищих навчальних закладів та 
наукових у ГЕГбхорони здоров"я ,що надають первинну медичну допомогу план використання бюджетних коштів підписується керівником установи та
затверджується у порядку,встановленому для затвердження кошторисів.

***3аповнюється розпорядниками нижчого рівня ,крім головних розпорядників та національних вищих навчальних закладів ,яким безпосередньо встановлені призначення у 
державному бюджеті.


