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Затверджений у сумі Сто п’ятдесят сім мільйонів дев’ятсот сорок

Погоджено**

(посада)

(підпис)

(число місяць рік) М.П.

на 2023 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 відомчст класифікації видатків та кредиіування 220 Міністерство ОСВІТИ І НЯуКИ України________________________
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету 2201160 ПІДГОТОВКИ Кадрів ВИЩИМИ
навчальними закладами ІП і IV рівнів акредитації та забезпечення діяльності їх бат практики
(код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)________________________________________________________________

код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету 2282 Окремі ЗЯХОДИ ПО реалізації_______________
державних (регіональних) програм не віднесені до заходів розвитку , 3210 Капітальні трансферти підприємствам ■< 
(установам, організаціям)

(три.)

№ з/п Показники Загальний фонд Спеціальний фонд РАЗОМ
/ 2 3 7 5
1 ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього 78 744 600 79 200000 157 944 600

1.1 Поточні видатки 78 744 6001 78 200 000 156 944 600
Оплата праці 58 323 500 40 000 000 98 323 500
Заробітна штата 58 323 500 40 000 (ХМ) 98 323 500
Грошове забезпечення військовослужбрвців
Суддівська винагорода
Нарахування на оплату праці 12 999 300 8 800 000 21 799 300
Використання товарів і послуг 6 632 900 29400000 36 032 900
Предметщматеріали,обладнання та інвентар 32 500 14 385 (ХМ) 14 417500
Медикаменти та перев’язувальні матеріали 35 (ХМ) 35 (XX)
Продукти харчування 2 306 400 480 (ХМ) 2 786 400
Оплата послуг (крім комунальних) 900 (MX) 900 (XX)
Видатки на відрядження 200 (XX) 200 000
Видатки та заходи спеціального призначення
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 4 294 000 13 400 000 17 694 000
Оплата теплопостачання 4 200 (XX) 4 200 000
Оплата водопостачання і водовідведення 380 000 1 000 000 1 380 (ММ)
Оплата електроенергії 2 646 700 4 000 (XX) 6 646 7(М)
Оплата природного тазу 1 200 (XX) 1 200 000
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг 1 267300 3 (XX) (XX) 4 267 300
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.органгзацщм)

Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів

Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнароднії організація

Соціальне забезпечення 788 900 788 900
Виплата пенсій і допомоги
Стипендії

Інші виплати населенню 788 900 788 900
Інші поточні видатки

1.2 Капітальні видатки 1000 000 1 000 000
Придбання основного капіталу 500 000 500 000
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 500000 500 000
Капітальне будівництво (придбання)
Капітальне будівництво (придбання) житла
Капітальне будівниціво (придбання) інших об’єктів
Капітальний ремонт 500 000 500 000

Капітальний ремонт житлового фонду- (приміщень)

Капітальний ремонт інших об'єктів 500000 500 000
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 4

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 Л . ........

X *:

X КОШ ПК

число місяць рік

служби/начальник Андрій ЛОЗІЦЬКИЙ

2 023р

Олена ШУСТ

••План використання бюджетних коштів та тверджу» гьс я одержувачами бюджетних коштів та погоджується розпорядниками кютггікДля вищих навчальних закздв* та наукових 
установ .закладів охорони здоров’я .що надають первинну медичну допомогу план використання бюджетних коштів підижу<гп>с« керівником установи та затверджуються у 
порядку, встановленому для затвердження кошторисів.

•♦•Заповнюється розпорядниками нижчого рівня дерім головних розпорядників та національних вищих навчальних заклал® дайм безносерсдньо вегшквдял нрюакюенн* у 

державному бюджеті.


