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і прізвище)

Додаток 11 

до Інструкції

Дата О/?” M L0ït 2019 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.)
« - Сума змін (+,-)

Код
Показники Загальн

ий Спеціальний фонд РАЗОМ

1 2 3 4 5
X НАДХОДЖЕННЯ - усього 2 502 2 502
X у тому числі:
X Доходи X 2 502 2 502

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 2 502 2 502
25020100 Благодійні внески, гранти та дарунки X 581 581

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 1 921 1 921

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 2 502 2 502
у тому числі:

2000 Поточні видатки 2 502 2 502
2100 Оплата праці і нарахування на заробітну плату
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



1 2 3 4 5
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 та інших комунальних послуг
2276 Оплата енергосервісу

2280
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних 
(регіональних) програм 2 502 2 502

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 2 502 2 502
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
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
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 органам державного управління інших рівнів
4112 Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям
4113 Надання інших внутрішніх кредитів
4210 Надання зовнішніх кредитів
9000 Неро^лбдідС'НІ видатки

Ректор академії.
!І!~ и

Г оловний бухгалтер

(підпис)

' " ' 
(число, мі<

°°4930^
*

В. І. Аранчій
(ініціали і прізвище) (підпис)

С. П. Лінська
(ініціали і прізвище)



ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ 
ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СЛУЖБИ 

УКРАЇНИ У ПОЛТАВСЬКІЙ
ЗАРЕЄСТРОВАНО ТА ВЗЯТО НА ОБПІК

Реєстраційний N2 зобов’язання, 
КЕКВ/КККБ 
Відповідальна особа

Щ Ш У
Довідка

Додаток 

до

В. І. Аранчій
(ініціали і прізвище)

про зміни до кошторису
на 2019 рік

Номер 12/02
Дата С?Є " <Л4лгЮгС 2019 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.)
* Сума змін (+,-)

Код
Показники Загальний

фонд Спеціальний фонд РАЗОМ

1 2 3 4 5
X НАДХОДЖЕННЯ - усього 43 330 43 330
X у тому числі:
X Доходи X 43 330 43 330

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
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

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 43 330 43 330
на початок періоду
Повернення кредитів до бюджету X

X ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього X 43 330 43 330
у тому числі:

2000 Поточні видатки 28 330 28 330
2100 Оплата праці і нарахування на заробітну плату
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



1 2 3 4 5
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 та інших комунальних послуг
2276 Оплата енергосервісу

2280
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних 
(регіональних) програм 28 330 28 330

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 28 330 28 330
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 15 000 15 000
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
3/30 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 15 000 15 000
3210 Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 15 000 15 000
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 НерозподілерЬвидатки

Ректор академії Головний бухгалтер

С. П. Лінська
(підпис)Г у  у 7 

іУтУІяР- 2ЇИ9 р
(ініціали і прізвище) (підпис) (ініціали і прізвище)

м. п.
року

(число, місяць, рік)



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

г

І

Іс УПРАВЛІННЯ 
.1 КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ с л у ж б и  

у ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
ЇРОВАНО ТА ВЗЯТО НА ОБЛІК

1 1 БЕР 2019
/у /  У І д /

Реєстраційний № зобов'язання^
КЕКВ/КККБ
Відповідальна особа У У /  „

(ПІДПИС) у  N^52

ЗАТВЕРДЖУЮ
Перший прор^тор,професор

гідпис)

Довідка
про зміни до кошторис] 

на 2019 рік

Писаренко П.В.
(ініціали і прізвище)> > І

Номер 12/03
* Дата ”УУ' 2019 року

Вид бюджету Державний бюджет
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 класиф ікації видатків та  кредитування держ авного бю джету
2201160 підготовка кадрів вищими навчальними закладами III і VI рівнів акредитації та забезпечення діяльності їх 
баз практики

Підстава постанова КМ У від 28.02.2002 р. №  228

Код
Показники

Сума змін (+,-)
Загальний

фонд
Спеціальний

фонд
РАЗОМ

1 2 3 4 5
X НАДХОДЖЕННЯ - усього 115 800 115 800
X у тому числі:
X Доходи X

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
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

602100 ФІНАНСУВАННЯ
Повернення кредитів до бюджету

X ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього 115 800 115 800
у тому числі:

2000 Поточні видатки 115 800 115 800
2110 Оплата праці і нарахування на заробітну плату
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 та інших комунальних послуг

2280
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних 
(регіональних) програм 115 800 115 800

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 115 800 115 800
2400 Обслуговування боргових зобов 'язань
2410 Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань
2420 Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань
2600 9 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 видатки
3000 Капітальні видатки
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
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 органам державного управління інших рівнів
4112 Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям
4113 Надання інших внутрішніх кредитів
4210 у ^ у  Надання зовнішніх кредитів

Перший про

' X - X ис).

М. П. (число, місяць, рік)

фесор 

П.В.Писаренко
(ініціали і прізвище) 
2019 року

Годовний бухгалтер

С.П.Лінська
(ініціали і прізвище)



ДЕР
Г О Л О В Н Е  У П Р А В ЛІН Н Я  

А В Н О Ї  К А З Н А Ч Е Й С Ь К О Ї  С ЛУ Ж Б И  
УКРАЇНИ У П О Л Т А В С Ь К ІЙ  О Б Л А С Т І

ЗАРЕЄСТРОВАНО ТА ВЗЯТО НА ОБЛІК

2 0 БЕ 20ІЗ
Реєстраційний
КЕКВ/КККБ___
Відповідальне

№ зобов'язання.

№52

І /Додаток 11
до Інструкції про складання і виконання розпису Державного бюджету України

Довідка
про зміни до кошторису 

на 2019 рік
Номер 12/05

Д а т а ^ '^ ^ 2 0 1 9  року
Вид бюджету Державний бюджет 
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 програм ної класиф ікації видатків та кредитування держ авного бю дж ету

2201190 виплата академічних стипендій студентам (курсантам)вищих навчальних закладів

Підстава* постанова КМ 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 708 000 708 000
X у тому 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

602100 ФІНАНСУВАННЯ
Повернення кредитів до бюджету

X ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього 708 000 708 000
у тому числі:

2000 Поточні видатки 708 000 708 000
2100 Оплата праці і нарахування на заробітну плату
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 та інших комунальних послуг
2276 Оплата енергоносіїв

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 708 000 708 000
2710 Виплата пенсій і допомоги
2720 Стипендії 708 000 708 000
2730 Інші виплати населенню
2800 Інші видатки
3000 Капітальні видатки
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
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 органам державного управління інших рівнів
4112— Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям
4113 Надання інших внутрішні^ кредитів
4210 ^Цадйння зовнішніх кредитів

Ректор

В.І. Аранчій

Головний бухгалтер

С.П.Лінська
(підпис) /

М'.' № (число, "К^ЯЦЬ, рік)

(ініціали і прізвище) 
2019 року

—
(підпис) (ініціали і прізвище)



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

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 23 960 23 960
X у тому числі:
X Доходи X 23 960 23 960

25010000
Надходження від тати 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 14 118 14 118

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 9 842 9 842

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 23 960 23 960
у тому числі:

2000 Поточні видатки 13 842 13 842
2100 Оплата праці і нарахування на заробітну плату
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



1 2 3 4 5
-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 та інших комунальних послуг
2276 Оплата енергосервісу

2250
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних 
(регіональних) програм 13 842 13 842

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 13 842 13 842
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 10 118 10 118
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 10 118 10 118
3210 Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 10 118 10 118
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 >Щадір*ня зовнішніх кредитів

^/Цсфозподілені видатки

Ректор тс ,<-0 І
> > Іь  = В. І. Аранчій

^  5" V  (ініціали і прізвище)

’̂ 2 0 1 9 р с

Головний бухгалтер

—

С. П. Пінська
(ініціали і прізвище)



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 ПІ і IV рівнів акредитації та забезпечення діяльності їх баз 
практики

підстава постанова КМУ від 28.02.2002 р. № 228
Інші джерела власних надходжень (натуральна форма) (грн.)

V - Сума змін (+,-)

Код
Показники Загальний

Фонд Спеціальний фонд РАЗОМ

1 2 3 4 5
X НАДХОДЖЕННЯ - усього 56 289 56 289
X у тому числі:
X Доходи X 56 289 56 289

25010000
Надходження від тати 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 56 289 56 289

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 56 289 56 289
у тому числі:

2000 Поточні видатки 34 673 34 673
2100 Оплата праці і нарахування на заробітну плату
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



1 2 3 4 5
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 та інших комунальних послуг
2276 Оплата енергосервісу

2280
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних 
(регіональних) програм 34 673 34 673

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 34 673 34 673
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 21616 21616
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 21 616 21 616
3210 Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 21 616 21 616
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 Наданню зовнішніх кредитів
9000/^ Н^нуґподілені видатки

/  /

я; ііі В.І.Аранчій
(ініціали і прізвище)

Головний бухгалтер

С. П. Пінська
(ініціали і прізвище)



Номер 12/06
Д а т а 2019 року

Вид бюджету Державний бюджет
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 програм ної класиф ікації видатків та  кредитування держ авного бю джету
2201160 підготовка кадрів вищими навчальними закладами III і VI рівнів акредитації та забезпечення діяльності їх 
баз практики

Підстава постанова КМ У від 28.02.2002 р. №  228

От»-)

Код
Показники

Сума змін (+,-)
Загальний

фонд
Спеціальний

фонд
РАЗОМ

1 2 3 4 5
X НАДХОДЖЕННЯ - усього 60 400 60 400
X у тому числі:
X Доходи X

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
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

602100 ФІНАНСУВАННЯ
Повернення кредитів до бюджету

X ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього 60 400 60 400
у тому числі:

2000 Поточні видатки 60 400 60 400
2110 Оплата праці і нарахування на заробітну плату
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
2211 Оплата теплопостачання
2272 Оплата водопостачання і водовідведення
2273 Оплата електроенергії
2274 Оплата природного газу 60 400 60 400
2275 Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг

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 видатки
3000 Капітальні видатки
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
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 органам державного управління інших рівнів
4112 Надання кредитів підприємствам, установам, орг анізаціям
4113 Надання інших внутрішніх кредитів
4210 Надання зовнішніх кредитів

.професор Головний бухгалтер

В.І.Аранчій
(ініціали і прізвище) 
2019 року

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



І/

Довідка
про зміни до кошторису 

на 2019 рік
Номер 12/08

Дата 2019 року
Вид бюджету Державний бюджет
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 класиф ікації видатків та кредитування держ авного бюджету
2201160 підготовка кадрів вищими навчальними закладами III і VI рівнів акредитації та забезпечення діяльності їх 
баз практики

ПідставЗ постанова КМУ від 28.02.2002 р. №  228
(грн.)

Код
Показники

Сума змін (+ ,- )

Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

РАЗОМ

1 2 3 4 5

X НАДХОДЖЕННЯ - усього 600 000 600 000
X у тому числі:
X Доходи X

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) — • х  ...

25020000 Інші джерела власних надходжень бюджетних установ д X

25020100 Благодійні внески, гранти та дарунки м-;„- > 
□ , х ЛТАВСЬКІЙ ОБІ

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
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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

V

602100 ФІНАНСУВАННЯ
Повернення кредитів до бюджету

X ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього 600 000 600 000
у тому числі:

2000 Поточні видатки 600 000 600 000

2110 Оплата праці і нарахування на заробітну плату
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



Л т ~ 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 600 000 600 000
2275 Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг

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
242Ц, 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 видатки
3000 Капітальні видатки
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
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 органам державного управління інших рівнів
4112 Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям

4 1 1 ^ 5 інших внутрішніх кредитів
4210 Надання зовнішніх кредитів

і''1"111.' . ---------------- —----------------------------------------- --------- -— -----—

1.^1. г ^ ^ г ^ м і с я ц ь -  рік)

В.І.Аранчій
У Ь ~ (ініціали і прізвище) 

2019 року

І ’шшвпий бухгалтер

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



Вид бюджету Державний бюджет

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 класиф ікації видатків та кредитування держ авного бю джету
2201040 Дослідження ,наукові та науково-технологічні розробки,виконання робіт за державними цільовими 
програмами та державним замовленням,підготовка наукових кадрів,фінансова підтримка преси,розвитку наукової 
інфраструктури,наукових об'єктів,щ о становлять національне надбання

Підстава постанова КМУ від 28.02.2002 р. №  228

От»1-)

Код
Показники

Сума змін (+,-)
Загальний

фонд
Спеціальний

фонд
РАЗОМ

1 2 3 4 5
X НАДХОДЖЕННЯ - усього 100 000 100 000
X у тому числі:
X Доходи X

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
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

602100 ФІНАНСУВАННЯ
Повернення кредитів до бюджету

X ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього 100 000 100 000
2000 Поточні видатки 100 000 100 000
2100 Оплата праці і нарахування на заробітну плату
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 та інших комунальних послуг

2280
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних 
(регіональних) програм 100 000 100 000

2281
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації 

державних (регіональних) програм 100 000 100 000

2282
Окремі заходи по реалізації державних (рег іональних) 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 видатки
3000 Капітальні видатки
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
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 органам державного управління інших рівнів
4112 Надшщя кредитів підприємствам, установам, організаціям
4113 внутрішніх кредитів
4 2 # « $ *ниь Надання зовнішніх кредитів

шш
' ^ініціали і прізвище) 

2019 року

Головний бухгалтер

й - С.П.Лінська
(ініціали і прізвище)



Додаток 11

Номер 12/05

Дата 2019 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 креди тування державного бюджету
2201160 Підготовка кадрів вищими навчальними закладами III і IV рівнів акредитації та забезпечення діяльності їх баз 
практики

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 22 762 22 762
X у тому числі:
X Доходи X 22 762 22 762

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 22 762 22 762
25020100 Благодійні внески, гранти та дарунки X 11 841 11 841

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 10 921 10 921

25020300

Кошти, що отримують вищи та професійно - технічні заклади від 
розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, 
отриманих за надання платних послуг, я к у ю  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 22 762 22 762
у тому числі:

2000 Поточні видатки 10 921 10 921
2100 Оплата праці і нарахування на заробітну плату
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



1 2 3 4 5
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 природног о газу
2275 Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг
2276 Оплата енергосервісу

2280
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних 
(регіональних) програм 10 921 10 921

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 10 921 10 921
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 11 841 11 841
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 11 841 11 841
3210 Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 11 841 11 841
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
900,аг' ^Нерозподілені видатки

ГОЛОШ 4ИЙ б

(ініціали і прізвище)



Номер 12/11
Дага/й'" 2019 року

Вид бюджету Державний бюджет
код заЄДРПОУ 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 VI рівнів акредитації та забезпечення діяльності їх 
баз практики

І Іідстава постанова КМУ від 28.02.2002 р. №  228
(і рн.)

Код
Показники

Сума змін (+,-)
Загальний

фонд
Спеціальний

фонд
РАЗОМ

1 2 3 4 5

X НАДХОДЖЕННЯ - усього 300 000 300 000
X у тому числі:
X Доходи X

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
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

602100 ФІНАНСУВАННЯ
Повернення кредитів до бюджету

X ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього 300 000 300 000
у тому числі:

2000 Поточні видатки 300 000 300 000
2110 Оплата праці і нарахування на заробітну плату
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 водо відведення
2273 Оплата електроенергії
2274 Оплата природного газу
2275 Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг

2280
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних 
(регіональних) програм 300 000 300 000

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 300 000 300 000
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 видатки
3000 Капітальні видатки
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
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
411 Надання кредитів органам державного управління інших рівнів
4112 Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям

зня інших внутрішніх кредитів
Надання зовнішніх кредитів

ірофесор

П.В.Писаренко
(ініціали і прізвище) 

у 2019 року

Головний бухгалтер

С.ПЛінська
(підпис) (ініціали і прізвище)



юджсту України

Дата Л '  " ^U/Lêz-vi 2019 року
Вид бюджету Державний V
кодзаЄДРПОУ 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

підстава постанова КМУ від 28.02.2002 р. № 228
Інші джерела власних надходжень (грошова форма) (гри.)

•

Код
Показники

Сума змін (+,-)
Загальний

фонд Спеціальний фонд РАЗОМ

і 2 і 4 5

X НАДХОДЖЕННЯ - усього 8 129 8 129
X у тому числі:
X Доходи X 8 129 8 129

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 8 129 8 129
25020100 Благодійні внески, гранти та дарунки X 1 287 1 287

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 6 842 6 842

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 8 129 8 129
у тому числі:

2000 Поточні видатки 8 129 8 129

2100 Оплата праці і нарахування на заробітну плату
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



1 2 3 4 5
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 та інших комунальних послуг
2276 Оплата енергосервісу

2280
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних 
(регіональних) програм 8 129 8 129

2281
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку [то реалізації 

державних (регіональних) програм

2282
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, 

не віднесені до заходів розвитку 8 129 8 129
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
3100 Придбання основного капіталу
т о 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
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 органам державного управління інших рівнів
4112 Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям
41 ІЗ Надання інших внутрішніх кредит ів
4210 Надапцукіорпішиіх кредитів
90 |$> у  ф \кащл н / ч \  Нерозподілені видатки-------------------------- -------------/С— -А-------------------------------------------------------------------

Ректор аг Головний бухгалтер

1 1\ V " ; ___

В. І. Аранчій
(ініціали і прізвище)

1 року

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



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

підстава постанова КМУ від 28.02.2002 р. № 228
Інші джерела власних надходжень (грошова форма) (грн.)

• Сума змін (+,-)

Код
Показники Загальний

Фонд Спеціальний фонд РАЗОМ

1 2 3 4 5
X НАДХОДЖЕННЯ - усього 5 390 5 390
X у тому числі:
X Доходи X 5390 5390

25010000
Надходження від тати 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 5 390 5 390
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 5 390 5 390

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 5 390 5 390
у тому числі:

2000 Поточні видатки 5 390 5 390
2100 Оплата праці і нарахування на заробітну плату
2110 Оплата праці
2111 Заробітна плата
2112 Грошове забезпечення військовослужбовців
2120 Нарахування на отату праці
2200 Використання товарів і послуг
2210 Предмети, метеріали, обладнання та інвентар



1 2 3 г 4 5
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 та інших комунальних послуг
2276 Оплата енергосервісу

2250
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних 
(регіональних) програм 5 390 5 390

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 5 390 5 390
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
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
3210 Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
3220 Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів

3230
Капітальні трансфеортиурядам 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

Головний 6} галтер

С. П. Лінська
(ініціали і прізвище)



Вид бюджету Державний бюджет
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 класиф ікації видатків та кредитування держ авного бю джету
2201160 підготовка кадрів вищими навчальними закладами III і VI рівнів акредитації та забезпечення діяльності їх 
баз практики

Підстава постанова КМ У від 28.02.2002 р. №  228

Код
Показники

Сума змін (+,-)
Загальний

фонд
Спеціальний

фонд
РАЗОМ

1 2 3 4 5
X НАДХОДЖЕННЯ - усього 91 000 91 000
X у тому 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

602100 ФІНАНСУВАННЯ
Повернення кредитів до бюджету

X ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього 91 000 91 000
у тому числі:

2000 Поточні видатки 91 000 91 000
2110 Оплата праці і нарахування на заробітну плату
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 та інших комунальних послуг

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 91 000 91 000
2400 Обслуговування боргових зо б о в '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 видатки
3000 Капітальні видатки
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
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 органам державного управління інших рівнів
4112 Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям

Надання інших внутрішніх кредитів
4210 /Й |й ан н я  зовнішніх кредитів

ий бухгалтер

' "Л? ' 2019р о к у  

(число, місяць, рік)

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



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 і II і IV рівнів акредитації та забезпечення діяльності їх баз 
практики

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 9 418 9 418
X у тому числі:
X Доходи X 9418 9 418

25010000
Надходження від тати 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 9 418 к7 9418
250201001 /  Благодійні внески, гранти та дарунки X 350 \ /  350

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 9 068 9 068

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 9 418 9 418
у тому числі:

2000 Поточні видатки 9 418 9 418
2100 Оплата праці і нарахування на заробітну плату
2110 Оплата праці
2111 Заробітна плата
2112 Грошове забезпечення військовослужбовців
2120 Нарахування на отап.у праці
2200 Використання товарів і послуг
2210 Предмети, метсрізлг, обладнання та інвентар



1 2 3 4 5
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 та інших комунальних послуг
2276 Оплата енергосервісу

2280
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних 
(регіональних) програм 9 418 9 418

2281
Дослідження і розробки, окремі заходи розвита) по реалізації 

державних (регіональних) програм

2282
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, 

не віднесені до заходів розвитку 9418 9418
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
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
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 органам державного управління інших рівнів
4112 Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям
4113 Надання інших внутрішніх кредитів
4210 Нада^зря зовнішніх кредитів
9000/4 /^ розподілені видатки

Ректор академії, п|

чч ■ / / -  -  І*  2РІ?.Ї<0КУ
М . /  С ^ т с л о ,  місяць, рік) Д у /

галтер

С. П. Пінська
(ініціали і прізвище)

ч с  /  *9301 а
« ж .

*



до Інструкції

ЗАТВ

Довідка
про зміни до кошторису 

на 2019 рік

Дата ^  " ЬусСй і 2019 року 

00493014 Полтавська державна аграрна академія
ГГЗ 0

Вид бюджету Державний
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 НІ і IV рівнів акредитації та забезпечення діяльності їх баз 
практики

підстава постанова КМУ від 28.02.2002 р. № 228
Інші джерела власних надходжень (натуральна форма) (грн.)_____________2.

Сума змін (+,-)

Код
Показники Загальний

Фонд Спеціальний фонд РАЗОМ

1 2 3 4 5
X НАДХОДЖЕННЯ - усього 102 971 102 971
X у тому числі:
X Доходи X 102 971 102 971

25010000
Надходження від тати 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 102 971 102 971
25020100 Благодійні внески, гранти та дарунки X 102 971 102 971

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

ІНШ І доходи X

602100 ФІНАНСУВАННЯ
на початок періоду
Повернення кредитів до бюджету X

X ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього X 102 971 102 971
у тому числі:

2000 Поточні видатки 55 763 55 763
2100 Оплата праці і нарахування на заробітну плату
2110 Оплата праці
2111 Заробітна плата
2112 Грошове забезпечення військовослужбовців
2120 Нарахування на отату праці
2200 Використання товарів і послуг
2210 Предмети, метеріали, обладнання та інвентар



1 2 3 4 5

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 та інших комунальних послуг
2276 Оплата енергосервісу

2280
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних 
(регіональних) програм 55 763 55 763

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 55 763 55 763
2400 Обслуговування боргових зобов 'язань
2410 Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язані.
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 47 208 47 208
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 47 208 47 208
3210 Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 47 208 47 208
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 ^оцнішніх кредитів
9000 Нерозподілені видатки

- —гор акад

іі&7іҐґ,' В. І. Аранчій
(ініціали і прізвище)

С. П. Пінська
(п ідп ис)/ , (ініціали і прізвище)



/9ЩН

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 [II і IV рівнів акредитації та забезпечення діяльності їх баз 
практики

підстава постанова КМУ від 28.02.2002 р. № 228 м
Інші джерела власних надходжень (грошова форма) (грн.)V - Сума змін (+,-)

Код
Показники Загальний

фонд Спеціальний фонд РАЗОМ

1 2 3 4 5
X НАДХОДЖЕННЯ - усього 4 014 4 014
X у тому числі:
X Доходи X 4014 4 014

25010000
Надходж ення від плати за  послуги, що надаються бюдж етними  
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 Інш і дж ерела власних надходж ень бюдж етних уст анов X 4 014 4 014
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 4 014 4 014

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

ІНШ І доходи X

602100 ФІНАНСУВАННЯ
на початок періоду
Повернення кредитів до бюджету X

X ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - у сього X 4 014 4 014
у тому числі:

2000 Поточні видатки 4 014 4 014
2100 Оплата праці і нарахування на заробітну плату
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



1 2 3 4 5
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 т а енергоносіїв
2271 Оплата теплопостачання
2272 Оплата водопостачання і водовідведення
2273 Оплата електроенергії
2274 Оплата природного газу
2275 Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг
2276 Оплата енергосервісу

2280
Дослідж ення і розробки, окремі заходи по реалізації держ авних 
(регіональних) програм 4 014 4 014

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 4 014 4 014
2400 Обслуговування боргових зобов 'язань
2410 Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань
2420* Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язані.
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
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 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
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 органам державного управління інших рівнів
4112 Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям
4113 Надання інших внутрішніх кредитів
4210 Надання зовнішніх кредитів
9000 Нерозподілені видатки

Ректої Головний бухгалтер

С. П. .Пінська
(ініціали і прізвище)



виконання розпису Державного бюджету У країни

Довідка
про зміни до кошторис 

на 2019 рік

Дата

Номер 12/15

2 019 року
Вид бюджету Державний бюджет
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 класиф ікації видатків та кредитування держ авного бюджету

2201190 виплата академічних стипендій студентам (курсантам)вищих навчальних закладів

Підстава постанова КМУ від 28.02.2002 р. №  228
(грн.)

Код
Показники

Сума змін (+,-)
Загальний

фонд
Спеціальний

фонд
РАЗОМ

1 2 3 4 5
X НАДХОДЖЕННЯ - усього 247 600 247 600
X у тому 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

602100 ФІНАНСУВАННЯ
Повернення кредитів до бюджету

X ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього 247 600 247 600
у тому числі:

2000 Поточні видатки 247 600 247 600

2100 Оплата праці і нарахування на заробітну плату
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 та інших комунальних послуг
2276 Оплата енергоносіїв

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
241» 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 247 600 247 600
2710 Виплата пенсій і допомоги
2720 Стипендії 247 600 247 600
2730 Інші виплати населенню
2800 Інші видатки
3000 Капітальні видатки
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
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 органам державного управління інших рівнів

Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям
4113 Нгйа^ня інших внутрішніх кредитів

Надання зовнішніх кредитів
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Вид бюджету Державний бюджет
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 класиф ікації видатків та кредитування держ авного бюджету

2201190 виплата академічних стипендій студентам (курсантам)вищих навчальних закладів

Підстава постанова КМУ від 28.02.2002 р. №  228
(гри.)

Код
Показники

Сума змін (+,-)
Загальний

фонд
Спеціальний

фонд
РАЗОМ

1 2 3 4 5

X НАДХОДЖЕННЯ - усього 1 352 000 1 352 000
X у тому числі:
X Доходи X

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
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

602100 ФІНАНСУВАННЯ
Повернення кредитів до бюджету

X ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього 1 352 000 1 352 000
у тому числі:

2000 Поточні видатки 1 352 000 1 352 000

2100 Оплата праці і нарахування на заробітну плату
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 та інших комунальних послуг
2276 Оплата енергоносіїв

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
241(2 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 1 352 000 1 352 000
2710 Виплата пенсій і допомоги
2720 Стипендії 1 352 000 1 352 000
2730 Інші виплати населенню
2800 Інші видатки
3000 Капітальні видатки
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
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 органам державного управління інших рівнів
4112 Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям
4113 Надання інших внутрішніх кредитів
4 я№ л Надання зовнішніх кредитів

Ректор; Головний бухгалтер
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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

і /

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

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 10 409 10 409
X у тому числі:
X Доходи X 10 409 10 409

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 10 409 10 409
25020100 Благодійні внески, гранти та дарунки X 395 395

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 10014 10014

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

І Н Ш І  доходи X

602100 ФІНАНСУВАННЯ
на початок періоду
Повернення кредитів до бюджету X

X ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього X 10 409 10 409
у тому числі:

2000 Поточні видатки 10 409 10 409
2100 Оплата праці і нарахування на заробітну плату
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



1 2 3 4 5

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 та інших комунальних послуг
2276 Оплата енергосервісу

2280
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних 
(регіональних) програм 10 409 10 409

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 10 409 10 409
2400 Обслуговування боргових зобов 'язань
2410 Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань
2420 4 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
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
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 органам державного управління інших рівнів
4112 Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям
4113 Надання інших внутрішніх кредитів
4210 Надання зовнішніх кредитів
9000 Н ерозподкісцйі идатки
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