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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ MiHicTepmBa фiнансiв Украiни
28 сiчня 2002 року Nч 57

(у редакчii наказу MiHimepcTBa фiвансiв Украiни
04 1220l5,\l'! l1l8)

Затверлжений у cyMi: 5 860,00 (П'ять
00 коп

коuiторис
lra 2022 piK

4JбЕ.lб45 . lсржа Btl и й унlверситст eKoH<lM i ки i тех нологiй
(код за СДРПОУ та наitменування бюджmноr установп)

Micтo Кривий Рiг, Металургiйний, Днiпропетровська

код та нiIзва програмнот класифiкацii видаткiв та кредитування державного бюджегу 220 l 700 Надання компенсащt закладам,

пlдприеl!1стваill, установаМ l,a органlзацlяМ лержавноl га приватноl (lорми BltacBocTTi, у примiшrенях (будiвлях) яких в умовах военного

на 0езоп-паII]l1] ocHol]I ро]мl тltмчасово пере\lllценl ocootl

(код la назва програмноi класифiкацii видаlкiв та кредиl,ування мiсцевих бtоджетiв (кодта назва Типовоi програмноТ rстасифiкаuii

вилаткiв r,a кредлtтування шtiсцевих бюджетrв)
(

(

(найменування MicTa, райоку, областi)

код та назва вiдомчоi класифiка

Hali |lcll!B!ll ilrl Код

Усього на piк

рАзом
Загальний фонл Спечiшьний фонл

I
) l 1 )

}l \.l\().()lil1lllIll - rc1,oltt \ 5 860,00 5 lt6().00

[]адходl<енrtя коштiв iз загального (loH,ly otо_uссгl 5 860.0с \ 5 860,00

lla_txojrt<cttHяl(oLll]ll]lJcllL'LLla,lbl{ol0(l)oH])бl()L)licl\ \ lo}lгLlIc,l] \

Haoxoo)lcellHrl Blo ftцOпll! за пос!у?tl, ll|o наОаюmьсrl бюdлtсеtltнttмtt

ycmaHoBaMll зziDно iз законоdавсmвом
250 l 0000

Плата за послуги, шо надаються бюджетними установами згlдно з ix
)сновною дlяльнIстю

250l0l00

[-lадходження бюджетних установ вiд додатковоi (гослодарськоi)

цl яльност]
250 ] 0200

Плата за оренлу майна бюдr(етних установ, що здlйснюеться
вlдповiдно до Закону Украiни "Про оренлу лерх(авllого -га

коNjчнал ьно го маЙ н а"

2 50 l 0300

I lадходrкенltя бюдrttетних ycTatloB вiд реалiзаuii в установленому
порядку l\лайна (KpiM нерухомого майна)

250 l 0400

lltш t dжepelttt власнtв HctdxoolreHb бюdэrепшtlх ))спlанов 25020000 х

Благодiйнi внески, гранти та дарунки 25020 l 00

Надходлtення, що отримують бюджетнi установи вiл лiлприсмств,

органiзачiй, (liзичних осiб та вlд iнших бюдltетних установ для

t]ltконання цiльових заходiв, у тому числi ]аходIв,} вiд,I\)кення для

с\,спIльни,\ поlреб земельних liлянок та рOзNlllltчни\ lla них lHшl11x

об'сктiв нерухоNlогО NIайl{а, шо пt-ребчваюгl, r ttptlBaTHtй в.]zlсlIос] l

dltзи,trtих або ttlридtлчних ОСlб

2 5020200

Надхолясенtlя. lцо ol pllN{yюl ь дср)l(аtslll l KoMyl]a,lbHl зак]lа,,lи

проtресrйноi( rlрофесiйно-технiчноi), фа\овоl переJlвищоi га виlхоi

освiти вtд розмiщення на депозитах тимчасово вlльних бtодлсетнлtх

коштiв, отриманих за надання rlлатних послуг, якщо таким закладаNl

законоl!1 надано вiдповiдне право, надходження, що отримують

лер;лсавнi i комунальнi заклади фаховоТ передDищоi та вищоi освiти,

HaykoBi установи та заклади культури як вlдсотки, нарахованl на

залишок коштiв на поточних рахунках. вiдкритих у банках деря(авного

сектору для розмiшення власних надходх(ень, отриманих як плата за

послуги, що надаються ними згlдно з основноlа дiяльнtстlо, благодiйнi

внески та I ранти

25020з00

,lll!ll ooxooll (p()Jllucallltl за Kooa.lttt масчфiкаtlti dохоОl0 бlоо)(еll1.\,,) х

ф i н а нсува н ня (роз п tt са пttl за коd ам ll юqа с ll (h i ка l| i i ф i на н сува н Hst

бюd)lсепlу за пllпом борzовоzо зобов'язання)
х

tlа початок перlоду 602 ] 00

Kodajlll х

ч-цасlлhtксttIii BuoQпlKlB l)la Kpeol!п\)BaltHst бкldлtt,епt\,, к-пalсч4)iл,dцit х

lJl4_1,\ l Kll l,\ H,Ul,\llllЯ KP!-;lll I lli - ](bol() \ 5 lJ60,00 5 860,00

l lоточнi видатки 2000 5 860,00 5 860,00



бпrата прачi l нарахування ua злр9!I!f nnary

l' Dо ttt l ltte зобсз пе, t е l l l Dl в l il с ь к обос.lу lK босt| ш

Предшlеги, матерiали_ обладнання та tHBeHTap

Йдп*ЪЪr" ru перев'язувмьнi

,]ата послуг (KpiM коNl)нальних)

IJидатки на вlдряджен}lя

видаlки la за\оди спецlаiьного при]наченllя

)плаtа коrltttальпих llосл},l та eHeploHocllB

оп,rата теплопостачання
( )л tашq аоОtlпоспtqчч]lll' lllq вOооцldвеdенн,

( ) п. ш t tl а е te к пt рсlе t t с 1l,- i t

( )Lча па прuрооно?о aазу

)пtOшq ttttttltx etlcpal)ll!rLlji] пl0 ll

)пlчmа ettepiocepBtcу
алiзашii ltержавrlи\ (реll0пальних )

i ло заходiв розви

вання зовнiшнiх боргових зобов'язань

илii та tlоточнi lрансферти п мствашt (ycTaHoBabl. органlзацlяN1)

ти орга нам псржавн ого уllраOлlI r]] tjцI]]]!jI u

Поточнi трансферти 1,рядам i

виллаlа пенсlй l допоNlоги

лати населенIl

lншi поточнi видатки

Прилбання основнm
зll0

Приlrбання обладнання i rtрелметiв

Капiтальне бу,аtвниlrтво ( приrtбання )

Кап tтальне буri Btl и ц гво ( tl ридбан ня ) жи-г:lа

Гопr-rпaФлiuпицltrо(llридбаlrня)tнtлихобск-гtв

иtj peмoHI 7(иlлового

Капjтшьний ремонт iнших об'скЬ

житлового фонлу (примi

ння державних запасlв l резервl8

l lридбання землi ra ltематерtшьних akTllBlB

гrствам (ycTaHoBaDl! орtанi]аuiffi )

Калiтuыlt rранс,Рер| и урялам iHo,e

Надання внутрlшнlх креди,гlв

I{аданttя кредитl в п lдпри

На-,tаtlня itзшlих Bttr l p1[ll]l\ кре,tll-гil]

l llr]trt ttя ]t)tlн]Ll l]l l L lB

]Ll0_IL,Lc Bll_ti] l Ill
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Анлрiй ШАИКАН
В о рекгора

lоltовнttй бухгltлtер
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