
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖАВНО! КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СЛУЖБИ 

УКРАЇНИ У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ 
ЗАРЕЄСТРОВАНО ТА  ВЗЯТО НА ОБЛІК

ПОГОДЖЕНО

(посада)

(підпис) (ініціали і прізвище)

(число, місяць, рік) М. П

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Міністерства фінансів України від 28 січня 2002 р. N 57

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 26 листопада 2012 р. N  1220)

Затверджений у сумі 723 100 гри.
(Сімсот двадцять три тисячи ст о ) гри.

(сума ліХЄрами і цифрами) ’= = = -

Заступник Міністра

ПЛАН
використання бюджетних коштів 

на 2018 рік
_________________00493014 Полтавська державша аграрна академія

(Код за ЄДРПОУ та найменування одержувача/бюджетної установи)
___________________________________________м. Полтава_______________________________________

(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 Дослідження, 
наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами та 
державним замовленням,Підготовка наукових кадрів, фінансова підтримка преси, розвитку наукової 
інфраструктури, наукових об'єктів, що становлять національне надбання, забезпечення діяльності 
Державного фонду фундаментальних досліджень
(код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) _____________________
код економічної класифікації видатків/код класифікації кредитування 2282 Окремі заходи по реалізації 
державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку, 3210 Капітальні трансферти 
підприємствам (установам, організаціям)

(грн.)

№ з/п Показники Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

Разом

1 2 3 4 5
1 ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього 223 100 500 000 723 100

1.1 Поточні видатки 223 100 500 000 723 100
Оплата праці 154 220 282 500 436 720
Заробітна плата 154 220 282 500 436 720
Грошове забезпечення військовослужбовців
Нарахування на оплату праці 33 920 62 150 96 070
Використання товарів і послуг 34 960 72 000 106 960
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 9 880 60 000 69 880

. Медикаменти та перев’язувальні матеріали
Продукти харчування
Оплата послуг (крім комунальних) 16 000 10 000 26 000
Видатки на відрядженим 6 880 2 000 8 880



Видатки та заходи спеціального призанчення
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2 200 2 200
Оплата теплопостачання
Оплата водопостачання і водовідведення 150 150
Оплата електроенергії 550 550
Оплата природного газу 1 500 1 500
Оплата інших енергоносіїв
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних 
(регіональних) програм

і

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
організаціям)
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів
міжнаородним організаціям
Соціальне забезпечення І
Виплата пенсій і допомоги
Стипендії
Інші виплати населенню
Інші видатки 83 350 83 3^0

1.2 Капітальні видатки
Придбання основного капіталу
Придбання обладняння і предметів довгострокового користування
Капітальне будівництво (придбання)
Капітальне будівництво (придбання) житла
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів
Капітальний ремонгй
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 •

г Придбання землі і нематеріальних активів
Капітальні трансферти ■

1.3 Надання внутрішніх кредитів
1.4 Надання зовнішніх кредитів

Нерозподілені видатки

Перший проректор академії, професор
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2018 року
X (число, місяць, рік)
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