
Додаток 11

Вид бюджету
код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи 00493014 Полтавська державна аграрна академія

до кошторису 
2017 рік

код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету 220 Міністерство освіти і науки України 
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету
2201160 Підготовка кадрів вищими навчальними закладами III і IV рівнів акредитації та забезпечення діяльності їх 
баз практики
(код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів____________________________ ).
підстава постанова КМУ від 28.02.2002 р. №  228

Інші джерела власних ладходжень (грошова форма) (гри.)

Код
Показники

Сума змін (+,-)
Загальний

фонд
Спеціальний

фонд
РАЗОМ

1 2 3 4 5
X НАДХОДЖЕННЯ - усього 27 290 27 290
X утому числі:
X Доходи X

25010000
Надходження від т ат и за послуги, що надаються бюджетними 
установами згідно із законодавством X

25010100
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з 

їх основною діяльністю X

25010200
Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) 

діяльності X
25010300 Плата за оренду майна бюджетних установ X

25010400
Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому 

порядку майна (крім нерухомого майна) X
25020000 Інші джерела власних надходжень бюджетних установ X
25020100 Благодійні внески, гранти та дарунки X

25020200

Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, 
організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для 
виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для 
суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших 
об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності 
фізичних або юридичних осіб X

25020300

Кошти, що отримують вищи та професійно - технічні заклади від 
розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, 
отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом 
надано відповідне право X

Ч

2502400

Кошти, отримані від реалізації майнових прав на фільми, вихідні 
матеріали фільмів та фільмокопій, створені за бюджетні кошти як за 
державним замовленням, так і на умовах фінансової підтримки X
інші доходи X

602100 ФІНАНСУВАННЯ 27 290 27 290
на початок періоду
Повернення кредитів до бюджету X

X ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього X 27 290 27 290
утому числі:

2000 Поточні видатки 7 974 7 974
2110 Оплата праці
2111 Заробітна плата
2112 Грошове забезпечення військовослужбовців
2120 Нарахування на от ат у праці
2200 Використання товарів і послуг
2210 Предмети, метеріали, обладнання та інвентар
2220 Медикаменти та перев’язувальні матеріали



1 2 3 4 5
2230 Продукти харчування
2240 Оплата послуг (крім комунальних)
2250 Видатки на відрядження
2260 Видатки та заходи спеціального призначення
2270 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
2271 Оплата теплопостачання
2272 Оплата водопостачання і водовідведення
2273 Оплата електроенергії
2274 Оплата природного газу
2275 Оплата інших енергоносіїв
2276 Оплата енергосервісу

2280
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних 
(регіональних) програм 7 974 7 974

2281
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації 

державних (регіональних) програм

2282
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, 

не віднесені до заходів розвитку 7 974 7 974
2400 Обслуговування боргових зобов 'язань
2410 Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань
2420 Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань
2600 Поточні трансферти

. 2610 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
2620 Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів
2630 Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям
2700 Соціальне забезпечення
2710 Виплата пенсій і допомоги
2720 Стипендії
2730 Інші виплати населенню
2800 Інші поточні видатки
3000 Капітальні видатки 19 316 19 316
3100 Придбання основного капіталу
3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
3120 Капітальне будівництво (придбання)
3121 Капітальне будівництво (придбання) житла
3122 Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів
3130 Капітальний ремонт
3131 Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)
3132 Капітальний ремонт інших об’єктів
3140 Реконструкція та реставрація
3141 Реконструкція житлового фонду (приміщень)
3142 Реконструкція та реставрація інших об’єктів
3143 Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури
3150 Створення державних запасів і резервів
3160 Придбання землі і нематеріальних активів і
3200 Капітальні трансферти 19 316 19 316
3210 Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 19316 19316
3220 Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів

3230
Капітальні трансфеорти урядам іноземних держав та міжнародним 
організаціям

3240 Капітальні трансферти населенню
4110 Надання внутрішніх кредитів
4111 Надання кредитів органам державного управління інших рівнів
4112 Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям
4113 Надання інших внутрішніх кредитів
4 210^ Надання зовнішніх кредитів

Нерозподілені видатки

академії, Г оловний бухгалтер

резня1

В. І. Аранчій
(ініціали і прізвище)

року

С. П. Лінська
(ініціали і прізвище)



Довідка
ши до кошторису 

на 2017 рік

Дата "2^ " березня 2017 року
Вид бюджету Державний
код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи 00493014 Полтавська державна аграрна академія
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету 220 Міністерство освіти і науки України 
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету
2201160 Підготовка кадрів вищими навчальними закладами III і IV рівнів акредитації та забезпечення діяльності їх 
баз практики
(код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів____________________________ ).
підстава постанова КМУ від 28.02.2002 р. № 228

Додаток 11

нання розпису Державного бюджету України

В. І. Аранчій
(ініціали і прізвище)

Інші джерела власних надходжень (грошова форма) (грн.)

Код
Показники

Сума змін (+,-)
Загальний

Фонд
Спеціальний

фонд
РАЗОМ

1 2 3 4 5
• X НАДХОДЖЕННЯ - усього 63 780 63 780

X у тому числі:
X Доходи ! Х 63 780 63 780

25010000
Надходження від т ат и за послуги, що надаються бюджетними 
установами згідно із законодавством X

25010100
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з 

їх основною діяльністю X

25010200
Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) 

діяльності X

25010300 Плата за оренду майна бюджетних установ X

25010400
Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому 

порядку майна (крім нерухомого майна) X

25020000 Інші джерела власних надходжень бюджетних установ X 63 780 63 780
25020100 Благодійні внескй, гранти та дарунки X 63 780 63 780

25020200

Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, 
організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для 
виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для 
суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших 
об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності 
фізичних або юридичних осіб X

25020300

Кошти, що отримують вищи та професійно - технічні заклади від 
розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, 
отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом 
надано відповідне право X

4

2502400

Кошти, отримані від реалізації майнових прав на фільми, вихідні 
матеріали фільмів та фільмокопій, створені за бюджетні кошти як за 
державним замовленням, так і на умовах фінансової підтримки X

інші доходи X

602100 ФІНАНСУВАННЯ
на початок періоду
Повернення кредитів до бюджету X

X ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього X 63 780 63 780
у тому числі:

2000 Поточні видатки
2110 Оплата праці

. 2111 Заробітна плата
2112 Грошове забезпечення військовослужбовців
2120 Нарахування на от ат у праці
2200 Використання товарів і послуг
2210 Предмети, метеріали, обладнання та інвентар
2220 Медикаменти та перев’язувальні матеріали



1 2 3 4 5
2230 Продукти харчування
2240 Оплата послуг (крім комунальних)
2250 Видатки на відрядження
2260 Видатки та заходи спеціального призначення
2270 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
2271 Оплата теплопостачання
2272 Оплата водопостачання і водовідведення
2273 Оплата електроенергії
2274 Оплата природного газу
2275 Оплата інших енергоносіїв
2276 Оплата енергосервісу

2280
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних 
(регіональних) програм

2281
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації 

державних (регіональних) програм

2282
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, 

не віднесені до заходів розвитку
2400 Обслуговування боргових зобов 'язань
2410 Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань
2420 Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань
2600 Поточні трансферти
2610 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
2620 Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів
2630 Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям
2700 Соціальне забезпечення
2710 Виплата пенсій і допомоги

' 2720 Стипендії
2730 Інші виплати населенню
2800 Інші поточні видатки
3000 Капітальні видатки 63 780 63 780
3100 Придбання основного капіталу
3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
3120 Капітальне будівництво (придбання)
3121 Капітальне будівництво (придбання) житла
3122 Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів
3130 Капітальний ремонт
3131 Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)
3132 Капітальний ремонт інших об’єктів
3140 Реконструкція та реставрація
3141 Реконструкція житлового фонду (приміщень)
3142 Реконструкція та реставрація інших об’єктів
3143 Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури
3150 Створення державних запасів і резервів
3160 Придбання землі і нематеріальних активів
3200 Капітальні трансферти 63 780 63 780
3210 Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 63 780 63 780
3220 Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів

3230
Капітальні трансфеорти урядам іноземних держав та міжнародним 
організаціям

3240 Капітальні трансферти населенню
4110 Надання внутрішніх кредитів
4111 Надання кредитів органам державного управління інших рівнів
4112 Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям
4113 Надання інших внутрішніх кредитів
4210 Надання зовнішніх кредитів

л Ш ? . Нерозподілені видатки

Г оловний бухгалтер

С. П. Пінська
(ініціали і прізвище)



ису Державного бюджету України

Номер 12/03
Дата березня 2017 року

Вид бюджету Державний
код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи 00493014 Полтавська державна аграрна академія
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету 220 Міністерство освіти і науки У країни 
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету
2201160 Підготовка кадрів вищими навчальними закладами III і IV рівнів акредитації та забезпечення діяльності їх 
баз практики
(код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів____________________________ ).
підстава постанова КМУ від 28.02.2002 р. № 228

Інші джерела власних надходжень (натуральна форма) (грн.)

Код
Показники

Сума змін (+,-)
Загальний

фонд
Спеціальний

фонд
РАЗОМ

1 2 3 4 5

X НАДХОДЖЕННЯ - усього 98 585 98 585
X у тому числі:
X Доходи X 98 585 98 585

25010000
Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними 
установами згідно із законодавством X

25010100
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з 

їх основною діяльністю X

25010200
Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) 

діяльності X

25010300 Плата за оренду майна бюджетних установ X

25010400
Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому 

порядку майна (крім нерухомого майна) X

25020000 Інші джерела власних надходжень бюджетних установ X 98 585 98 585
25020100 Благодійні внесйй, гранти та дарунки X 98 585 98 585

25020200

Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, 
організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для 
виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для 
суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших 
об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності 
фізичних або юридичних осіб X

25020300

Кошти, що отримують вищи та професійно - технічні заклади від 
розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, 
отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом 
надано відповідне право X

2502400

Кошти, отримані від реалізації майнових прав на фільми, вихідні 
матеріали фільмів та фільмокопій, створені за бюджетні кошти як за 
державним замовленням, так і на умовах фінансової підтримки X

ІНШІ доходи X

602100 ФІНАНСУВАННЯ
на початок періоду
Повернення кредитів до бюджету X

X ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього X 98 585 98 585
у тому числі:

2000 Поточні видатки 76 635 76 635
2110 Оплата праці
2111 Заробітна плата
2112 Грошове забезпечення військовослужбовців
2120 Нарахування на ошіату праці
2200 Використання товарів і послуг
2210 Предмети, метеріали, обладнання та інвентар
2220 Медикаменти та перев’язувальні матеріали



1 2 3 4 5
2230 Продукти харчування
2240 Оплата послуг (крім комунальних)
2250 Видатки на відрядження
2260 Видатки та заходи спеціального призначення
2270 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
2271 Оплата теплопостачання
2272 Оплата водопостачання і водовідведення
2273 Оплата електроенергії
2274 Оплата природного газу
2275 Оплата інших енергоносіїв
2276 Оплата енергосервісу -

2280
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних 
(регіональних) програм 76 635 76 635

2281
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації 

державних (регіональних) програм

2282
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, 

не віднесені до заходів розвитку 76 635 76 635
2400 Обслуговування боргових зобов 'язань
2410 Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань
2420 Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань
2600 Поточні трансферти
2610 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
2620 Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів
2630 Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям
2700 Соціальне забезпечення
2710 Виплата пенсій і допомоги
2720 Стипендії
2730 Інші виплати населенню
2800 Інші поточні видатки
3000 Капітальні видатки 21950 21 950
3100 Придбання основного капіталу

■ 31/0 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
3120 Капітальне будівництво (придбання)
3121 Капітальне будівництво (придбання) житла
3122 Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів
3130 Капітальний ремонт
3131 Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)
3132 Капітальний ремонт інших об’єктів
3140 Реконструкція та реставрація
3141 Реконструкція житлового фонду (приміщень)
3142 Реконструкція та реставрація інших об'єктів
3143 Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури
3150 Створення державних запасів і резервів
3160 Придбання землі і нематеріальних активів
3200 Капітальні трансферти 21 950 21 950
3210 Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 21 950 21 950
3220 Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів

3230
Капітальні трансфеорти урядам іноземних держав та міжнародним 
організаціям

3240 Капітальні трансферти населенню
4110 Надання внутрішніх кредитів
4111 Надання кредитів органам державного управління інших рівнів
4112 Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям
4113 Надання інших внутрішніх кредитів
4210 Наданнпщрвнішніх кредитів
9 0 $ !^ І)с|щ:и1оділені видатки

Ректор акадср
Ч'~ и  ' -А '
'д <

Головний бухгалтер

%'3,,| | л| # яць>,і>ік)
%

1%
_______ В. І. Аранчій
^  '■¥ (ініціали і прізвище)

2017 року

С. П. Лінська
ІІС) (ініціали і прізвище)



Додаток 11

до Інструкції про складання і виконання розпису Державного бюджету України

ЗАТВЕРДЖУЮ 
Ректор і

Д о
про зміни „ , 

на 2®

Вид бюджету Державний
код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи 00493014 Полтавська де
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету 220 Міністерство освіті
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету
2201160 Підготовка кадрів вищими навчальними закладами III і IV рівнів акредитації та забезпечення діяльності їх 
баз практики
(код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів____________________________ ).
підстава постанова КМУ від 28.02.2002 р. № 228

Інші джерела власних надходжень (натуральна форма) (грн.)

Код
Показники

Сума змін (+,-)
Загальний

фонд
Спеціальний

фонд
РАЗОМ

1 2 3 4 5

X НАДХОДЖЕННЯ - усього 193 272 193 272
X у тому числі:

! х Доходи X 193 272 193 272

25010000
Надходження від т ат и за послуги, що надаються бюджетними 
установами згідно із законодавством X

25010100
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з 

їх основною діяльністю X

25010200

Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) 
діяльності X

25010300 Плата за оренду майна бюджетних установ X

25010400
Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому 

порядку майна (крім нерухомого майна) X
25020000 Інші джерела власних надходжень бюджетних установ X 193 272 193 272
25020100 Благодійні внески, гранти та дарунки X 193 272 193 272

25020200

Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, 
організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для 
виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для 
суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших 
об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності 
фізичних або юридичних осіб X

25020300

Кошти, що отримують вищи та професійно - технічні заклади від 
розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, 
отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом 
надано відповідне право X

ї

2502400

Кошти, отримані від реалізації майнових прав на фільми, вихідні 
матеріали фільмів та фільмокопій, створені за бюджетні кошти як за 
державним замовленням, так і на умовах фінансової підтримки X
ІНШІ доходи X

602100 ФІНАНСУВАННЯ
на початок періоду
Повернення кредитів до бюджету X

X ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього X 193 272 193 272
у тому числі:

2000 Поточні видатки 183 381 183 381
2110 Оплата праці
2111 Заробітна плата
2112 Грошове забезпечення військовослужбовців
2120 Нарахування на оплату праці
2200 Використання товарів і послуг
2210 Предмети, метеріали, обладнання та інвентар
2220 Медикаменти та перев’язувальні матеріали



2230 Продукти харчування
2240 Оплата послуг (крім комунальних)
2250 Видатки на відрядження
2260 Видатки та заходи спеціального призначення
2270 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
2271 Оплата теплопостачання
2272 Оплата водопостачання і водовідведення
2273 Оплата електроенергії
2274 Оплата природного газу
2275 Оплата інших енергоносіїв
2276 Оплата енергоссрвісу

2280
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних 
(регіональних) програм____________________________________ 183 381 183 381

2281
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації 

державних (регіональних) програм______________________________

2282
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, 

не віднесені до заходів розвитку__________________________________ 183 381 183 381

2400 Обслуговування боргових зобов ’язань
2410 Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань
2420 Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань
2600 Поточні трансферти
2610 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
2620 Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів
2630 Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям
2700 Соціальне забезпечення
2710 Виплата пенсій і допомоги
2720 Стипендії
2730 Інші виплати населенню
2800 Інші поточні видатки
3000 Капітальні видатки 9 891 9 891
3100 Придбання основного капіталу
3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
3120 Капітальне будівництво (придбання)
3121 Капітальне будівництво (придбання) житла
3122 Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів
3130 Капітальний ремонт
3131 Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)
3132 Капітальний ремонт інших об’єктів
3140 Реконструкція та реставрація
3141 Реконструкція житлового фонду (приміщень)
3142 Реконструкція та реставрація інших об’єктів
3143 Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури
3150 Створення державних запасів і резервів
3160 Придбання землі і нематеріальних активів
3200 Капітальні трансферти 9 891 9 891
3210 Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 9 891 9 891

3220 Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів

3230
Капітальні трансфеорти урядам іноземних держав та міжнародним 
організаціям_______________________________________________

3240 Капітальні трансферти населенню
4110 Надання внутрішніх кредитів
4111 Надання кредитів органам державного управління інших рівнів

Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям
ішніх кредитів

4210 V
— ----------------- \%у? /^Надання зовнішніх кредитів

Нерозінт 9000 ■у * \ вділені видатки
,|* -и  { г 
И а са і 

Ректор академії
\

(підпис)'

"27 " чсАїїія

Г одовний бухгалтер

М. П. (число, місяць, рік)

В. І. Аранчій
V (ініціали і прізвище)

року

С. П. Пінська
(ініціали і прізвище)



Додаток 11

до Інструкції про складання і виконання розпису Державного бюджету_України

ЗАТВЕРДЖУЮ 
Ректор
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академія
Вид бюджету Державний
код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи 00493014 Полтавська державна агра 
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету 220 Міністерство освіти і нау їси Україї 
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету
2201160 Підготовка кадрів вищими навчальними закладами III і IV рівнів акредитації та забезпечення діяльності їх 
баз практики
(код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів____________________________ ).
підстава постанова КМУ від 28.02.2002 р. № 228

Інші джерела власних надходжень (грошова форма) (грн.)

Код
Показники

Сума змін (+,-)
Загальний

Фонд
Спеціальний

фонд
РАЗОМ

1 2 3 4 5
X НАДХОДЖЕННЯ - усього 51 300 51 300
X у тому числі:
X Доходи X 51300 51300

25010000
Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними 
установами згідно із законодавством X

25010100
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з 

їх основною діяльністю X

25010200
Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) 

діяльності X
25010300 Плата за оренду майна бюджетних установ X

25010400
Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому 

порядку майна (крім нерухомого майна) X
25020000 Інші джерела власних надходжень бюджетних установ X 51 300 51 300
25020100 Благодійні внески, гранти та дарунки X 42 900 42 900

25020200

Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, 
організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для 
виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для 
суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших 
об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності 
фізичних або юридичних осіб X 8 400 8 400

25020300

Кошти, що отримують вищи та професійно - технічні заклади від 
розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, 
отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом 
надано відповідне право X

2502400

Кошти, отримані від реалізації майнових прав на фільми, вихідні 
матеріали фільмів та фільмокопій, створені за бюджетні кошти як за 
державним замовленням, так і на умовах фінансової підтримки X/ інші доходи X

602100 ФІНАНСУВАННЯ
на початок періоду
Повернення кредитів до бюджету X

X ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього X 51300 51 300
у тому числі:

2000 Поточні видатки 8 400 8 400
2110 Оплата праці
2111 Заробітна плата
2112 Грошове забезпечення військовослужбовців
2120 Нарахування на оплату праці
2200 Використання товарів і послуг
2210 Предмети, метеріали, обладнання та інвентар
2220 Медикаменти та перев’язувальні матеріали



1 2 3 4 5
2230 Продукти харчування
2240 Оплата послуг (крім комунальних)
2250 Видатки на відрядження
2260 Видатки та заходи спеціального призначення
2270 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
2271 Оплата теплопостачання
2272 Оплата водопостачання і водовідведення
2273 Оплата електроенергії
2274 Оплата природного газу
2275 Оплата інших енергоносіїв
2276 Оплата енергосервісу

2280
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних 
(регіональних) програм 8 400 8 400

2281
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації 

державних (регіональних) програм

2282
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, 

не віднесені до заходів розвитку 8 400 8 400
2400 Обслуговування боргових зобов 'язань
2410 Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань
2420 Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань
2600 Поточні трансферти
2610 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
2620 Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів
2630 Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям
2700 Соціальне забезпечення
2710 Виплата пенсій і допомоги
2720 Стипендії
2730 Інші виплати населенню
2800 Інші поточні видатки
3000 Капітальні видатки 42 900 42 900
3100 Придбання основного капіталу
3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
3120 Капітальне будівництво (придбання)
3121 Капітальне будівництво (придбання) житла
3122 Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів
3130 Капітальний ремонт
3131 Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)
3132 Капітальний ремонт інших об’єктів
3140 Реконструкція та реставрація
3141 Реконструкція житлового фонду (приміщень)
3142 Реконструкція та реставрація інших об’єктів
3143 Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури
3150 Створення державних запасів і резервів
3160 Придбання землі і нематеріальних активів
3200 Капітальні трансферти 42 900 42 900
3210 Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 42 900 42 900
3220 Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів

3230
Капітальні трансфеорти урядам іноземних держав та міжнародним 
організаціям

3240 Капітальні трансферти населенню
4110 Надання внутрішніх кредитів
4111 Надання кредитів органам державного управління інших рівнів
4112 Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям
4і13 Надання інших внутрішніх кредитів
4210 Надання зовнішніх кредитів
9000 Нерозпод£ле>п видатки

Головний бухгалтер

С. П. Пінська
(ініціали і прізвище)



Додаток 11
до Інструкції про складання і виконання розпису Державного ;ету У країни

ЗАТВЕРДЖУЮ 
Ректор

Довідка
про ЗМ ІНИ ДО К О Ш Т О р И с у а и ^ Д ,

на 2017 р і ^ у
Номер 12/05іп ' Ч>

/(Узд
к ?
\ \ | о  \00493014 Полтавська державна аграрна академія

06 " вересня 2017 року
П  X  ї  1 ЯЧлГ \  І Д  1 і  Г г  ... П

Вид бюджету Державний бюджет
код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету 220 Міністерство освіти і науки України 

код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету
2201160 Підготовка кадрів вищими навчальними закладами III і IV рівнів акредитації та забезпечення діяльності їх 
баз практики
(код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів______________________________ ).
Підстава постанова К М У  від 28.02.2002 р. №  228

(гРн.)

Код
Показники

Сума змін (+,-)
Загальний

фонд
Спеціальний

фонд
РАЗОМ

*

1 2 3 4 5

X НАДХОДЖЕННЯ - усього 200 000 200 000
X у тому числі:
X Доходи X і

25010000
Надходж ення від т а т и  за  послуги, що надаються бюдж етними  
уст ановами згідно із законодавст вом X

25010100
П лата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з 

їх основною діяльністю X

25010200
Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) 

діяльності X
25010300 П лата за оренду м айна бюджетних установ X

25010400
Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому 

порядку майна (крім нерухомого майна) X
25020000 Інш і дж ерела власних надходж ень бю дж ет ній уст анов X
25020100 Благодійні внески, гранти та дарунки X

25020200

Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, 
організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для 
виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для 
суспільних потреб земельних ділянок та розміщ ених на них інших 
об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності 
фізичних або ю ридичних осіб X

25020300

Кошти, що отримую ть вищ и та професійно - технічні заклади від 
розміщ ення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, 
отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом 
надано відповідне право X

602100 ФІНАНСУВАННЯ
Повернення кредитів до бюджету

X ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього 200 000 200 000
у тому числі:

2000 Поточні видатки 200 000 200 000
2110 Оплата праці
2111 Заробітна плата
2112 Грош ове забезпечення військовослужбовців
2120 Нарахування на оплат у праці
2200 Використання т оварів і послуг
2210 Предмети, метеріали, обладнання та інвентар
2220 М едикаменти та перев’язувальні матеріали
2230 Продукти харчування



р  1 2 3 4 5
2240 Оплата послуг (крім комунальних)
2250 Видатки на відрядження
2260 Видатки та заходи спеціального призначення
2270 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
2271 Оплата теплопостачання
2272 Оплата водопостачання і водовідведення
2273 Оплата електроенергії
2274 Оплата природного газу
2275 Оплата інших енергоносіїв

2280
Дослідж ення і розробки, окремі заходи по реалізації держ авних 
(регіональних) програм 200 000 200 000

2281
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації 

державних (регіональних) програм

2282
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, 

не віднесені до заходів розвитку 200 000 200 000
2400 Обслуговування боргових зобов ’язань
2410 Обслуговування внутріш ніх боргових зобов'язань
2420 Обслуговування зовніш ніх боргових зобов'язань
2600 П от очні трансферти
2610 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
2620 Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів
2630 Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям
2700 Соціальне забезпечення
2710 Виплата пенсій і допомоги
2720 Стипендії
2730 Інші виплати населенню
2800 Інші видатки
3000 Капітальні видатки
3100 Придбання основного капіталу
3110 П ридбання обладнання і предмет ів довгострокового користування
3120 Капітальне будівництво (придбання)
3121 Капітальне будівництво (придбання) житла
3122 Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів
3130 Капітальний рем онт
3131 Капітальний рем онт житлового фонду (приміщень)
3132 Капітальний рем онт інших об’єктів
3140 Реконструкція т а рест аврація
3141 Реконструкція житлового фонду (приміщень)
3142 Реконструкція та реставрація інших об’єктів
3143 Реставрація пам ’яток культури, історії та архітектури
3150 Створення державних запасів і резервів Ч
3160 Придбання землі і нематеріальних активів
3200 Капітальні трансферти
3210 Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

3220 Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів

3230
Капітальні трансфеорти урядам іноземних держав та міжнародним 
організаціям

3240 Капітальні трансферти населенню
4110 Надання внутрішніх кредитів
4111 Надання кредитів орг анам державного управління інших рівнів
4112 Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям
4113 Надання інших внутрішніх_кредитів
4210 Н^Дащйя зовнішніх кредитів

Ректор і

______________  ^ с р а н ^ і и  ^
(підпис) /  /  (ініціали і прізвище)

" Ш "  вересня 2017 року 
М. П. (число,,^Ісяць, рік)

Заступник гдловн/го бухгалтера

Н.М.Палій
(підпис) (ініціали і прізвище)



Додаток 11

до-ІнструкцІЇ-про складання і виконання розпису Державного бюджету України

\ \про зміни до кошторису
Довідка

на 2017
___  Номер 12/07
Дата " 22 " вересня 2017 року

Вид бюджету Державний
код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи 00493014 Полтавська державна аграрна академія
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету 220 Міністерство освіти і науки України 
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету
2201160 Підготовка кадрів вищими навчальними закладами III і ІУ рівнів акредитації та забезпечення діяльності їх 
баз практики
(код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів____________________________ ).
підстава постанова КМУ від 28.02.2002 р. № 228

Інші джерела власних надходжень (натуральна форма) (грн.)

Код
Показники

Сума змін (+,-)
Загальний

фонд
Спеціальний

Фонд
РАЗОМ

1 2 3 4 5
X НАДХОДЖЕННЯ - усього 66 153 66 153
X у тому числі:
X Доходи X 66153 66153

25010000
Надходження від т ат и за послуги, що надаються бюджетними 
установами згідно із законодавством X

25010100
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з 

їх основною діяльністю X

25010200
Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) 

діяльності X
25010300 Плата за оренду майна бюджетних установ X

25010400
Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому 

порядку майна (крім нерухомого майна) X
25020000 Інші джерела власних надходжень бюджетних установ X 66153 66153
25020100 Благодійні внескй1, гранти та дарунки X 66 153 66 153

25020200

Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, 
організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для 
виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для 
суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших 
об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності 
фізичних або юридичних осіб X

25020300

Кошти, що отримують вищи та професійно - технічні заклади від 
розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, 
отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом 
надано відповідне право X

*

2502400

Кошти, отримані від реалізації майнових прав на фільми, вихідні 
матеріали фільмів та фільмокопій, створені за бюджетні кошти як за 
державним замовленням, так і на умовах фінансової підтримки X
інші доходи X

602100 ФІНАНСУВАННЯ
на початок періоду
Повернення кредитів до бюджету X

X ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього X 66 153 66 153
у тому числі:

2000 Поточні видатки 49 728 49 728
2110 Оплата праці
2111 Заробітна плата
2112 Грошове забезпечення військовослужбовців
2120 Нарахування на от ат у праці
2200 Використання товарів і послуг
2210 Предмети, метеріали, обладнання та інвентар
2220 Медикаменти та перев’язувальні матеріали



1 2 3 4 5
2230 Продукти харчування
2240 Оплата послуг (крім комунальних)
2250 Видатки на відрядження
2260 Видатки та заходи спеціального призначення
2270 Оплата комунальній, послуг та енергоносіїв
2271 Оплата теплопостачання
2272 Оплата водопостачання і водовідведення
2273 Оплата електроенергії
2274 Оплата природного газу
2275 Оплата інших енергоносіїв
2276 Оплата енергосервісу

2280
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних 
(регіональних) програм 49 728 49 728

2281
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації 

державних (регіональних) програм

2282
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, 

не віднесені до заходів розвитку 49 728 49 728
2400 Обслуговування боргових зобов 'язань
2410 Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань
2420 Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань
2600 Поточні трансферти
2610 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
2620 Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів
2630 Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям
2700 Соціальне забезпечення
2710 Виплата пенсій і допомоги
2720 Стипендії
2730 Інші виплати населенню
2800 Інші поточні видатки
3000 Капітальні видатки 16 425 16 425
3100 Придбання основного капіталу
3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
3120 Капітальне будівництво (придбання)
3121 Капітальне будівництво (придбання) житла
3122 Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів
3130 Капітальний ремонт
3131 Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)
3132 Капітальний ремонт інших об’єктів
3140 Реконструкція та реставрація
3141 Реконструкція житлового фонду (приміщень)
3142 Реконструкція та реставрація інших об’єктів
3143 Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури
3150 Створення державних запасів і резервів
3160 Придбання землі і нематеріальних активів
3200 Капітальні трансферти 16 425 16 425
3210 Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 16 425 16 425
3220 Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів

3230
Капітальні трансфеорти урядам іноземних держав та міжнародним 
організаціям

3240 Капітальні трансферти населенню
4110 Надання внутрішніх кредитів
4111 Надання кредитів органам державного управління інших рівнів
4112 Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям
4113 Надання інших внутрішніх кредитів
4210;-- Надання зовнішніх кредитів
9000 Нерозподілені видатки

. X  N. 4  X /

. /о ,Ректор академ,
г : г В. І. Аранчій С. П. Пінська

^  а д  У (ініціали і прізвище)м. п.
Ч

" 22 ^  вевей я  2017 року
(число, місяць, рік)

— у  -і-4 У/
9 3 0 ' & /У
* / У* у У

(ініціали і прізвище)

І /



Додаток 11

до Інструкції про складання і виконання розпису Державнодр«бюджету України

Довідка

/П о  ' Ректор

Іі< І ш
\\І%  \

про зміни до кошторису 
на 2017 рік

Номер 12/08 
22 " вересня 2017 року

Вид бюджету Державний
код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи 00493014 Полтавська державна аграрна академія
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету 220 Міністерство освіти і науки України 
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету
2201160 Підготовка кадрів вищими навчальними закладами III і IV рівнів акредитації та забезпечення діяльності їх 
баз практики
(код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів____________________________ ).
підстава постанова КМУ від 28.02.2002 р. № 228

Інші джерела власних надходжень (грошова форма) (грн.)

Код
Показники

Сума змін (+,-)
Загальний

Фонд
Спеціальний

фонд
РАЗОМ

1 2 3 4 5
X НАДХОДЖЕННЯ - усього 5 160 5160
X у тому числі:
X Доходи X 5160 5160

25010000
Надходження від т ат и за послуги, що надаються бюджетними 
установами згідно із законодавством X

25010100
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з 

їх основною діяльністю X

25010200
Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) 

діяльності X
25010300 Плата за оренду майна бюджетних установ X

25010400
Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому 

порядку майна (крім нерухомого майна) X
25020000 Інші джерела власнщ надходжень бюджетних установ X 5 160 5 160
25020100 Благодійні внески, гранти та дарунки X 2 360 2 360

25020200

Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, 
організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для 
виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для 
суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших 
об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності 
фізичних або юридичних осіб X 2 800 2 800

25020300

Кошти, що отримують вищи та професійно - технічні заклади від 
розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, 
отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом 
надано відповідне право X

Ч

2502400

Кошти, отримані від реалізації майнових прав на фільми, вихідні 
матеріали фільмів та фільмокопій, створені за бюджетні кошти як за 
державним замовленням, так і на умовах фінансової підтримки X
інші доходи X

602100 ФІНАНСУВАННЯ
на початок періоду
Повернення кредитів до бюджету X

X ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього X 5160 5 160
у тому числі:

2000 Поточні видатки 2 800 2 800
2110 Оплата праці
2111 Заробітна плата
2112 Грошове забезпечення військовослужбовців
2120 Нарахування на от ат у праці
2200 Використання товарів і послуг
2210 Предмети, метеріали, обладнання та інвентар
2220 Медикаменти та перев’язувальні матеріали
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1 2 3 4 5
2230 Продукти харчування
2240 Оплата послуг (крім комунальних)
2250 Видатки на відрядження
2260 Видатки та заходи спеціального призначення
2270 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
2271 Оплата теплопостачання
2272 Оплата водопостачання і водовідведення
2273 Оплата електроенергії
2274 Оплата природного газу
2275 Оплата інших енергоносіїв
2276 Оплата енергосервісу

2280
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних 
(регіональних) програм 2 800 2 800

2281
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації 

державних (регіональних) програм

2282
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, 

не віднесені до заходів розвитку 2 800 2 800
2400 Обслуговування боргових зобов' язань
2410 Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань
2420 Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань
2600 Поточні трансферти
2610 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
2620 Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів
2630 Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям
2700 Соціальне забезпечення
2710 Виплата пенсій і допомоги
2720 Стипендії
2730 Інші виплати населенню
2800 Інші поточні видатки
3000 Капітальні видатки 2 360 2 360
3100 Придбання основного капіталу
3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
3120 Капітальне будівництво (придбання)
3121 Капітальне будівництво (придбання) житла
3122 Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів
3130 Капітальний ремонт
3131 Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)
3132 Капітальний ремонт інших об’єктів
3140 Реконструкція та реставрація
3141 Реконструкція житлового фонду (приміщень)
3142 Реконструкція та реставрація інших об’єктів
3143 Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури
3150 Створення державних запасів і резервів
3160 Придбання землі і нематеріальних активів
3200 Капітальні трансферти 2 360 2 360
3210 Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2 360 2 360
3220 Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів

3230
Капітальні трансфеорти урядам іноземних держав та міжнародним 
організаціям

3240 Капітальні трансферти населенню
4110 Надання внутрішніх кредитів
4111 Надання кредитів органам державного управління інших рівнів
4112 Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям
4113 Надання інших внутрішніх кредитів
4210 Надання зовнішніх кредитів

. О # ' Нерозподілені видатки

Головний бухгалтер

С. П. Пінська
(ініціали і прізвище)


