
ГО Л  О В Н В  У 11 Р А З ІН  н  и  я  
Д ЕРЖ А ВН О Ї К А З Н А Ч Е Й С Ь К О Ї  СЛУЖБИ 1 

УКРА ЇН И  У П О Л Т А В С Ь К ІЙ  ОБЛАСТІ ]

(посада)

(підпис) (ініціали і прізвище)

-------------------- ■ 7----------------------------------------

(число, місяць, рік) М. П

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

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

Затверджений у сумі 11275 200 грн.
(Одинадцять мільйонів двісті сімдесят п'ять тисяч двісті) грн. 

(сума літерами і цифрами)

ПЛАН
використання бюджетних коштів 

на 2019рік
00493014 Полтавська державна аграрна академія

(Код за ЄДРПОУ та найменування одержувача/бюджетної установи)
м. Полтава

(найменування міста, району, області)

Вид бюджету Державний

код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування 220 Міністерство освіти і науки України

код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету 2201190 Виплата 
академічних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів
(код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) _________________

код економічної класифікації видатків/код класифікації кредитування 2700 Соціальне забезпечення, 3210 
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

(грн-)

№ з/п Показники Загальний
фонд

Спеціальни 
й фонд

Разом

1 2 3 4 5
1 ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього 11 275 200 11 275 200

1.1 Поточні видатки 11 275 200 11 275 200
Оплата праці і нарахування на заробітну плату

Оплата праці
Заробітна плата
Грошове забезпечення військовослужбовців
Нарахування на оплату праці
Використання товарів і послуг

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
Медикаменти та перев’язувальні матеріали
Продукти харчування
Оплата послуг (крім комунальних)
Видатки на відрядження
Видатки та заходи спеціального призанчення



Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
Оплата теплопостачання
Оплата водопостачання і водовідведення
Оплата електроенергії
Оплата природного газу
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг
Оплата енергоносіїв
Дослідоісення і розробки, окремі заходи по реалізації держ авних 
(регіональних) програм
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації 
державних (регіональних) програм
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, 
не віднесені до заходів розвитку
Обслуговування боргових зобов'язань
обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань
Поточні трансферти
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, 
організаціям)
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів
Поточні трансферти урядам іноземних державних та 
міжнаородним організаціям
Соціальне забезпечення 11 275 200 11 275 200
Виплата пенсій і допомоги
Стипендії 11 275 200 11 275 200
Інші виплати населенню
Інші видатки

1.2 Капітальні видатки
Придбання основного капіталу
Придбання обладняння і предметів довгострокового користування
Капітальне будівництво (придбання)

М -
Капітальне будівництво (придбання) житла
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів
Капітальний ремонт
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)
Капітальний ремонт інших об’єктів
Реконструкція та реставрація
Реконструкція житлового фонду (приміщень)
Реконструкція та реставрація інших об’єктів
Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури
Створення держ авних запасів і резервів
Придбання землі і нематеріальних активів
Капітальні трансферти

1.3 Надання внутрішніх кредитів
1.4 Надання зовнішніх кредитів

Нерозподілені видатки

академії, професор П.В.Писаренко 
(ініціали і прізвище) 

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


