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(юд за СдрпОу та »апненуванш бюдюпюi уста]іови)
м' Одеса

(»аАнсііув&mя ьіiсm, райоку. обп8сті)

вид бюJщ дЕржАвний

код m назва вiдомчоТ к7[аси iкщi'і. вищаткiв та а»ня бюдж 220  Мiнiсте ство освiти i на
код m назва програмно.і. класифiкацi.і. видшкiв m кредитування державного бюд>ке'ту  2201О40  Наукова i науково-технiчна
дiяльііiсть закладiв вищо.і. освiти та на

(код та назва програмноТ класифiкацiТ вида'гкiв m кредитування мiсцевих бюджетiв (Еtод та назва ТиповоТ програмноТ
iкаііiТ видаткiв m ня мiсцевих бюджегiв

(mн)

Наймеиувшж коJI
усьою m Dlк

рАзомзатuь"йфонд Сгіецшьний фощ

1 2 3 4 5

I1АдХОдЖЕННЯ - усьою х 600 000,ОО 600 000,00
Надходження юштiв i3 заmlьною фоIіду бюдже.I)r х х
Нац>юдження юппiв iз спецiальною фоііду бюджету, у тому чисjli: х 600 000,00 600 000,00
Надходження вiд платrlu за послугu. що надаютrlься біоджетними

25010000 х 600 000,00 600 000,00
устаtlовамu згiдно i3 законодавством
плаm эа послуги, що надаютъся бюдже.mими усmиовами згiдію з ix 25010100

600 000,00 600 000,00основною дiяльнiсm
(роз"са" за підг"rпами)
iншi надходженм. у тому числi: х

iнші доходи Фоэтсати за Nюдамu есласuфiкацiт доходiв бюджету) х

фiнансування (роз"сати за кодами рспасuфiкацir фiтіагIсуваIIгIя хбюдэюещі за типом боргового зобов`язання)
юIасuфiкацi[ видаггIкiв гпа кредитування бюджету. кііасuфiкацiі х

кредuпцNюнм бюджету) х
ВИдлТКИ ТА НАдАННЯ КРЕдИТ1В - УСЬОГО х 600 000,00 600 000,00

Па"ні вид8тm 2ооо 500 000,00 500 000.00

Опгіm праіd i mрахуванm на заробi"у mату 21оо
огLJ- тщ 2l10

ЗаDобb"а плсuпд 21l]

ГРо.еьоее забезпечетIня вiйсыtовослужбовцю 21]2

Суддюська в©рода 2]13

Нарахуванш m Опгюту гтраііі 2120

Виюристанш товарів і послуг 220о 500 000.00 500 000,00
Предме", mtерiа7tи. Обладmння та інвенmр 2210

Меди"енпі m тюрев'язуваль»і матеріа" 222о
Проду" харчувшш 223о
Onmn послуг (крiм комуmльнюL) 2240
ВИд8ТКі| m ВЩРЯдЮКНЯ 2250

Вида"і[ та эаходи сгіе1ііального гтрюначешя 2260
Огіпаm юмунаjтьнгп поелуг та енерюгіосiТв 2270
Опm[а теплопостачагшя 2271

Админ
Пишущая машинка
повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифіка-
ції видатків та кредитування бюджету,класифікації кредитування бюджету)



l 2 з 4 5

Опвсто водопосооачmtlея та водовЮведеіIня 2272
/,,      ,       ,  ,,      ,   ,   ,      ,,       ' 2273

- прuzN- гаку 2274
О"ста СпюоI енергоносЮ піа u4ш.L= іеом)mlальних послуг 2275
Сhшатежергосервtсу 2276
досdдя"ш і гкршь окреNi заходіі гю реалiзаіiii дер*tавнm (регjоmгIыmх)програJJ 2280 300 000.00 500 00О.ОО

'оса1дэстаIя I ращобпL окремI зао:одеI розв®Iтку гю реаіIЬац.Т дерэюавтtх
228] 500 00О.ОО 3ООООО.00•.) т,рогра"

ОкрьII зсоеодэI т реадщI дерэ®авII.tх ФегіонаіIьнuх) програм, не відтtесенI до 2282-tхrэбuэщ
боtLговюі зобов'язаіо 2400
внmiппdх боDгових зобов'яза1ь 2410

ЗО8IdШh бОРТОВm ЗОбОВ'ЯmlfЬ 2420
П- трансфсртн 2600
Субсfіф m -d траюферти фдпрн€ьіс.гвm. Огсmноваь., Орг"iзоцiяьі) 2610

IЬючрj фферт]і ор.mшм дgрmвною управлiніtя iншж рiвкiв 2620

ГЬющti тр"сфер" урадш i.юэеь4.шх держав та нimфродн" орпііiзаLdm
2630

СоLФа[tьф эзбе3fmеюu 2700
Вшtшп fбенm i допmооп. 2710

с"пецдb 2720

lЕвD| шUшm Fв"пвIш 2730

Iншi dопяqi вftф" 2800
юлi"qdti в- зооо I00000.00 ] 00 000,ОО
Прі]дбаIm осЕювюю mttmлу 3100

Пuфіш о6лЩіФюq i гфz]ьоегів довгостіюю8ого користуванш 3l10

Квлhльіс Фдiвшотгво (пркдба") з120

Квhmое фгдiшmtтео (прщбаш) жігтm 3121

Кhdiіtшью фгдiвmфо (прщбаш) i.шюі об'сктів з122

Капiпjпшd реноm 31зо

КапimльюіЯ реА.оігт "jюе®ю фоItд)г (пр"iщень) 3131

Каdiгальнф ре.ооIгг iіши об'сhв з132

Рвmфmвя та ресгавраіtія з140

Реф-mlія шmlовою dіоішv (пtі"iщеиь` 3141

Р€mмmmdя ф DеставDацiя iнш" Об'сктіD з142

Рсстовоацi- фяГггоя яvльтvDк. iстоtіil m аIіхiтектvDи з143

СтвоDеtqф дсовtавнюt загфсів і Dеэеввів 3150

-l      I.             '                       ,.                  I                ,              I-            ,                   ,        ,              .          '      ,            :                         I;         : зl60

капiгафнi трнсфсрти з200 ] 00 00О.ОО I0000О.00
Каfhфеd ф»сфсрт]і пiкрисьос.гвm. Фста»оваь., орг"iзацiям) з210 ]ООООО.ОО )00000.ОО
К8пhшъIIi mіісdхзmі оzігаmьо деD]mвного vтгDашiння iнших Diвнiв з220

К8Imітыd тф»сd}еDтіі `rmmи iноземііих деDэmв та мiэюаfюднию оеmнiзаіd"
з230

Кшi-іd mшЁі юселегпDо з240
Надашя вqугD|шth еюедвт1в 41lо
Нвдашя фецIггiв оргmм де|]жавкою управііiння iнших рiвнiв 4111

Надшш кредЕггiв г[iдфіzаtсгваьь уст"овам, оргаIіiзащiям 4112

НQдашя iншm внутрiшгiх tq>едгггiв 4„3
Надарш з®онbі]tlll ісDедіітiв 4210

Неfюподiі[енi в- _ 9000
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3АТВЕРдЖЕНО
Наtmз Мiнiстерс.mа фiнансiв Украі-ни
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Ф редакцiТ наказу Мiнiстерс.гва фiнаксiв Укра-і-ни
вiд 26.1 1.2012 року № 1220)

джений i  100000
i шфранн)

пейсыtоТ iіпе

Олексiй 111КУРАТОВ
ПОГОJфНО

(г-а)
(hдпис)                        (вгіасне iм'я ПР|3ВИЩЕ)
(                    2022 р.)                  М.П.

ПЛлН  ВИКОРИСГлННЯ  БIОдЖЕТНИХ КОШТТВ
m  2022 рIк

вид бюджеU
юд за €дРПОУ m найменуваIшя  бюіщетtюi ус"Овн
найменуван»я мiста, району, областi
Код та назm вiдомчоТ Есі[асифiкацiТ mдаткiв та
кредитування  бюджету
Код m F[азва програмноТ кт[асифiкаііiТ
t]ида"iв m кредитуванш держаЕіною бюджету

державний
261З4086 Оде€ыеfій дерzвавніtй еюол®гiчннй унiв€рсmет
м.оде"

220 Мiнiс`т\ерство сювiти i науки Украі-ки
2201040
Наукова i mуковсгтехнiчна дiялънiсггъ заклаjіiв
вищоТ Освiти та наукових установ

(Еtод та Nазва програм«оТ юіасиФiкацiТ видаткiв
m кредитуЕ.ання мiсцевих бюджетiв
(код m н8зm ТиповоТ програмноТ масифiкацiТ вида"iв m
кредитування мiсцевих бюджетiв

Код економiчноТ класифiкацiТ видаткiв бюдже.гу/ код ютасифiкацП   32 ] О Капiталы]i трансферги пiдприсмствам Фстаііовам,
кредитува»ня бюджету                                                                                орmііiзащiям)

(п'н)

№з/гl Пока3ники
Сума змi» (+,-) п.н

Зат"ьний фощ Спецiальний фонд разом
l 2 з 4 5
]. ВИдАТКИ ТА НАдАННЯ КРЕдИТ[В   -УСЬОЮ 100000.ООl00000,00100000,00 l00000,00100000,ООI00000.00

1.1 Поточнi вида~

1.21.3 КdпiтфIьнi видатки
Капiтельнi траисферти пiдприсмствам Фстановам,
ОрI"iщiям)

Нсbдаtlгія вгртрiшнiх кредuгпiв
1.4 НадагIня зовгIiшнiх кредитiв

/JL/                     Сергiй СТЕПАНЕНКО__ис)ТетянаМАНСАРЛ1йСЬКА

(mд"ф


