
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ MiH icTepcTBa фiнансiв Украiни
28 сiчня 2002 року Л! 5?
(у релакчii наказу MiHicTepcTBa фiнансis Украiни
04 12 2015 л! l l l 8)

п'ять l,исяч шiстсот

кошторис нл 2023 PIK

43б84б45 !ержавний унiверситет економiки i технологiй

Затверджений у cyмi 5 2З5 600,00 (П'ять мiльйонiв двiстi

_/ .ъ
,bsy

(кол за €.ЩРПОУ та най мекування бюджmноi уставови)

м. Кри ви й Pi г, Металу ргir"l н и й, !н iп ропетровська
(найменувавня Mioa, райоку, областi)

Вид бюджету ДЕРЖАВНИЙ

коД та назва вiдомчоi кла9ифiкацii видаткiв та кредиryвання бюджеry 220 MiHicTepcTBo освiти i науки УкраТни
кОДТанаЗВапрограмноiкласифiкацiiвидаткiвтакредитуваннядержавногобюджеry 220Il90 Вигrлатаакадемiчнихстипендiй
студентам (курсан]гам), аслiрантам. докторантам закJlадiв фаховоi передвищоiта вищоi освiти
(код та назва лрограмноi юrасифiкацiТ видаткiв та кредитування мiсцевих бюджетiв (код та назва Типовоi програмноТ
класифiкацiТ видаткiв та кредитуван ня м iсцевих бюджетiв )

Нпй-хеttl,вання код

Усього на piK

рАзом
3шальний фонд Спецiальний фонд

l 2 3 4 5

НАДХОДiКЕННЯ - усього х 5 235 600,00 5 235 600.00
Надходження коштiв iз загального фондч бюджетч 5 2з5 600.00 х 5 235 600.0с
надходження коштiв iз спецiального фонду бюджетч. у томч числi. х

lluслуёu, u|U н
ycmaHoBa,llu зzidно iз законоdавсmво.ц 250 l 0000

Плаmа за послуzu, u4o наdаюmься бюdэаеtпнuмu усmановамu зzidно з|х
основною diмьнiсmю

250l 0l 00

Наdхоdэrен ня бюdжеmнtв усmанов Bid dоdаmковоi (zоспоdарськоi)
diшbHocmi

250 l 0200

Плаmа за оренdу майна бюDlсеmнtа усmанов, uцo зdiйснюсmься
BidnoBidHo do Закону YKpai|Hu "Про opeHdy dержавно2о mа комунсuьно?о
майна"

250 l 0300

Наdхоdэlсення бюdжеmнuх усmанов Bid реапiзацii в усmановленому
поряdку майна (KpiM HepycoMozo майна)

250 l 0400

розписати за пiдлрупами)
lншi dжерела власнttх наdхоdэюень бюdжеtпнuх усmанов 25020000

розписати за лiдгрупами)
iHtui наdхоdllсення, у tпому чuслi:

iHui doxlx)u (розпuсапч зч коOш!ч кlOсчфiкqцii )oxodiB бюdжеmу)

фiнансування (розпuсаmu за KodaMu класuфiкацii фiнансування
бюd.жеmу за пuпом борzовоzо зобов'юання)

повернення креOuпiв do бюdжеmу (розпuсаmu за коdсъчu проzралноi
спасuфiкацii BudamKiB mа креdumування бюdэlсеmv, KпacuфiKatti|

I]lrЛ,ДТКИ l'А tiАДЛННЯ КРЕЛllТlВ - },сього х 5 235 600,00 5 235 600,00
lоточнi видатки 2000 5 235 600,0с 5 235 600,00
Оплата лрачi i наржування на заробiтну плаry 2l 00
Оплата працi 2l10
3аробiпна пlаmа 2ll1
|-poutoBe забезп еч u пя в i йс ьковосlух,бовц iB 2l 12

CydOiBcbKa BuHazopodo 2] lз
Нарахування на оплату лрацi 2120
Використшня ToBapiB i лослуг 2200
Прлмmи, матерiми, бладнання та iHBeHTap 22l0



видатки та заоди спецiшьного призначення

()mаmа iпuaш енер?оносiiЪ па illulщ Koilyllubllm

i розробки, oKpeMi зжоди ло реалiзачii лержавних (регiоншьних)

lidження i розробкч, oKpeMi зuоdu розвuплу по реа!iзацii dерх,авнш

захсл)u по реuiзацii dержавilш (реziонаlьнш) про?ра|l, не

та лоточнi трансферти лiдприсмствам (установам, органiзачiям
Пmочнi трансферти органам держшного управлiння iнших piBHiB

Поточнi трансферти урядам iноземних держш та мlжнародним органtзацIям

5 2з5 600

Придбшня обладнання i прелмегiв

Капiтальне буаiвництво (п ридбал ня) житла

Кал iтшьне будiвн и чтво (при,абан ня) iH ших об'сктiв

п iлприсмствам (ycTaHoBabt_ органiзачiялr)

a,rbHi тршсферти орг:lнш державного управлiння iнших piBBiB

ного управлlння lнших p]BHlB

Надання iнших внутрiшнiх

Андрiй ШАЙКАН

Мариlrа IlАСЗЖА

до шасифiкщii кредиDвшня бюджеry та не Ерцовустьс, у рщrry "НАчЩОДЖЕННrl - усьою.
нижчоrc рlвня, KplM юловних розпорядникlв та нщ|онФьних вищих начшьних Фщiв, яким безпmерqню встцовленl призначення у держшному



йу 220l l90 влплrта а@хiчвп Фr

ржАвнии

плдн АсигнувАнь (зА винятком tlлдАння крЕдll,|-tв з БIоджЕту) зАгАльного Фонду
на 2023 piк

43684645 д,

Ф
\s_
l-ч

/ý

(код и еДРпоУ тJ найшсценш бю}Фноl уФнови)

0uu

ЗДТВЕРДЖЕНО
Наffi ! MiHiftpcтя фiнансiв Украiни
28сiчн,2ф2 рý М 57
(v tЕsкцii HaM]v Мiлiфрстш фiнансiв Укфiни
вiд 26 лифпш 2012 роý 

'{, 
l220)

Затверджений у cyMi 5 235 600,00 (П'ять

i в е 1 l с tt tl t е tlt е к tl t t o,1t i к tt i п t e.v t t о.. t tl z i ti

п'ять тисяч ш

rylM mловних рlпорцникiв та ицiона,lьннI вяшиI навчL]ьних тUцiв ,ким бсrпфсрсдню шано&lсяl прл]начсння l держвном! бюдФi

iчяоi шсифiмцii вшткв бюдеry KpiM тяt. шо вшленi оцЕшо

мiсцевих бюшiв п!Еавшrcя кодта на]м тимчсоюi кrасяфiмцji вштЁв п крсrиDшннл мiсцеви\ бюffiiв

коп )

Андрiй ШАЙкАн

Марина НАеЗЖА

м tльйонl в дt]|стl трllдцять



Вцдбюдксту ДЕРЖДВНИЙ

пллн дс]lгнувАtlь (зл виIlяткоýr нлдАння крЕд!|тlв з БюджЕту) зАгдльного Фонду
на 2023 piк

ътвЕрджЕlп)
l bюr М|нiстФFтш фцанов УФlни
2Е сiсф,2ф2 FryЕ 57
(v FдKlii наьlу M|HicTeFTM фilЕпсЬ yФn,r
вiд 26 лиФоllш 20 l2 рп s l22o)

Затверлжений у cyмi 28

юlосиФiшцti вшоrdв бющФу, qiм

Андрiй ШдЙкАн

МаDина нА€зжА

чшФlв, rgм ф]п(Eрдllю

мiльйонiв ciMcoT

еr.номфнl при]н.чсннл у дсрNвномч бюмет|

/-тg



ЗАТВЕРДЖЕНО
Накш MiHicTepcTBa фi HaHciB Украiни
28 сiчня 2002 року N 57
(у релакчii накшу MiHicTepoBa фiнансiв Украiни
04]22015л!lll8)

Затверджений у cyмi: 57 075 600 (П'ятдесят ciM мiльйонiв сiмдесят
п'ять тисяч ш icTcoT 00 коп

2023 року

43684645

кошторис
на 2023 piк

н \,нlверtитет еконоlllки l TcIHo.1ol lй
(код Ф €ДРПОУ та найменування бюджетноi устшови)

п. 0l
ц5l
\L)

Y+
ý

MicTo Кршвпй Рiг, Металургiйиий, fl нiпропетровськд
(найменування MicT4 райоry, областi)

Видбюджsту ДЕРЖАВНИЙ

кОд та назва вiдомчоi класифiкацiТ видаткiв та ц)едиryвання бюджеry 220 MiHicTepcTBo освiти i науки Украiни
код та назва прграмноi класифiкаuiТ видаткlв та кредиryвання державного бюлжегу 220ll60 Пiдготовка калрiв замалами вищоi
освiти та забезпечення дiяльностi iх баз пракгики"
(код та назва пРограмвоj класифiкацii видаткiв та креДиryвання мiсцевиХ бюджетiв (код та назва Типовоj лрограмноi кrrасифiкацii
видаткiв та кредиryвання мiсцевих бюджgгiв)

Найчел_|,оопля Код

Усього на piK

рАзоl\,|
Загшьний фонд Слецiшьний фонд

l 2 з 4 5

НАДХОДЖЕН НЯ - усього х 28 725 600,00 28 J50 ()(х),00 57 075 6(x1.00
Надходження коштlв lз загмьного фонду бюджmу 28 725 600.00 х 28 725 б00.00
Надходження коштiв iз спеuiального фонду бюлжету, у тому числi: 28 350 000.00 28 350 000.00
Найоdження Bi) плаmu за noctryzu, tцо ttаdаюпься бюOжепttttltч
ус пoHoBo.ttu зzidtло iз закон оОовспво_tl

250I 0000 х 28 350 000,00 28 350 000,00

Плата за послуги, що надzlються бюджетними установами згiдно з ix
основною дlяльнlстю

250l0 l00 26 940 000,00 26 940 000,00

Надходження бюджgIних установ вiд додатковоi (господарськоi)
дlяльностl

250 l 0200 420 000,0t 420 000,00

Iлата за оренду майна бюджmних установ, шо здiйснюсться вiдповiдно
lo Закону Украiни "Про оренду держшного та комунального майна"

250l 0з00 990 000,0с 990 000,00

Надходження бюджmних установ вiл ремiзацii в устаношеному
порядку майна (KpiM нерцомого майна)

250 ] 0400

Ittuti 0ж,ерела Blacнm ноOхоOжень бюO,жепttш успанов 25020000 х

Благодiйнj внески, гранти та дарунки 25020 1 00

Надходження, що отримують бюджmнi установи вiд лiдприсмств,
органiзачiй, фiзичних осiб та вiд iнших бюджсrних yfraнoв дJlя
8иконання цшьових заходlв, у тому числl за\одlв з вlдчуження дlя
суслiльних лотреб земельнкх дiлянок та розмiщених на них iнших
об'сmiв нерцолtоло майна, що перебувають у приватнiй власностj

фiзичних або юридичних осiб

25020200

Надходження, що отримують державнi i комунальнi замади
професiйноi( професiйно-технiчноi), фшовоi передвищоi та вищоi
освiти вiл розмiщення на депозитж тимчасово вiльних бюджетних
коштlв, отриманих за надання платних послуг, якщо тжим зашаJlш
иконом надано вlдловlдне право; надходження, що отримують
лержавнi i комуншьнi зirшади фжовоi передвищоi та вищоi освiти,
HayKoBl установи та заклади культури як вlдсотки, наржованI на
залишок коштiв на лоточних paxyнKilx, вiлкритих у балках держаного
сепору lця розмIщення власних надходжень, отриманих як плата за
послуги, що надаються ними згiдно з основною дiяльнiстю, блалодjйнi
внески та гранти

25020300

dtlxodl (розплсапtt за Kodoltu юлосчфiкацii doxodiB бrelжепу) х

|i нансуваtчtя (розпчсапч за KoOattu масuфiкоцii фil l0 llсування
iюdхепу за пuпо_ч борzовоzо зобов'язання) х

на лочаток перlоду 602 l 00
поверненм креduпiв dо бюdжепу (розпчсапu за коdшlu проzраппюI
Klacuфiчauii BuOOmKiB па коеOuпvвання бюdхепv. K-\lcu(hiKauii

х

ВИДДТКI{ ТД IL{ДДННЯ КРЕДИТIВ _ усього х 28 725 бш.0( 28 350 ш0,00 57 075 600.00
Поточнi видатки 2000 28 725 600,0с 27 l 50 000,00 55 875 600.0с



'potl ове зо бе з п е ч е п il я в i lic ькф осл ужбовц i в

тання товар]в l лослуг

Медикаменти та перев'язувшьнi

а комуншьних послуг та енергоносllв

лlдження l розробки, oKpeMi зшоди по решiзацii державних (регiоншьних
28 725 600,00 55 875 600

,.1idжеilня i розробкл, oKpe,tti зожлiч розвuпку ло реолiзоцii 0ерхавнпх

заходи по реалirаuii державних (регiональниr) програм, не

та поточвl трансферти пiдприсмствам (установам, органiзаuiям)
Поточнi трансферти органам державного управлiння iншнх piBHiB

Поточнi трансфери }?ядам iноземних держав та мiжнародннм орmнtзацiям

Виплата пенсiй i допомоги

Капiтшьне булiвництво (лридбання) iнших об'епiв

моm iнших об'спiв

землl та нематерlшьних аюив]в

Капiтальнi трансферти пiдприсмствам (устдновам, органirдцiям)

держшного управлltsня lнших pIBHlB

UT7--tJ\r -'\--
i>l lшlЦl li=

Андрiй ШАЙкАН

Мариrlа НАСЗЖА

до ffiснФiшцii ryдDянм бюцry п не вра\оs) Фься I рящ "НМХОДЖЕННЯ _ lсюго"
нжого piвш. цliм mлоБних р]поряФикiв п нацiошьних икlФiв Dищоi Фвiти. ,ким беrпФрсшьо вФновленi призначення у крюноц,бюдФi


