
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ MiHicTepcTBa фiнансiв Украiни 28.0 l .2002 М 57
(у релакцii'наказу MiHicTepcTBa фiнансiв Украiни 04,l2,2015 .I!Ъ l 1 l8)

Затверджений у cyMi Шiстдесят чотири мiльйони

086S23S; Лугаllський державний унiверситет внутрiшнiх справ iMeHi Е.О, Щiлоренка

ciMcoT дев'яносто тисяч шi
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(код за е.ЩРПОУ та найменування бюджетноТ установи)

м.Севсродонецьк, Луганська область
(найменування MicTa. району, областi)

Вид бюркету !ержавний,
код та назва вiдомчоi класифiкачii видаткiв та кредитування бюлдету l00 MiHicTepcTBo внутрiшнiх слрав Украiни,
код та на3ва програмноi класифiкаrrii видаткiв та кредитування державного бюд(еry I00l080 Пidzоtповка каdрiв.заtсааdа.мч вuлцоi'освimu iз
спе цчrР iчнu,uч r-.м onavll навчан ня,

(код'га назва програмноТ класифiкаrriТ видаткiв та кредитування мiсцевих бюджетiв (код та назва Типовоi програмноi класифiкачii видаткiв та
кредитування м iсцевих бкlлжетiв) _)

Найменування Код
Усього на piK

загальний фонд спецiальний фонд рАзом

l 2 J 4 5

НАДХОДЖЕННЯ - усього х 57 976 400 6 814 200 64 790 600

надходження коштiв iз загального фонлу бюлжеry х 57 97б 400 х 57 97б 400

Надходя<ення коштiв iз спецiа.rьного фонду бюдяtету, у том1 числi: х х б 814 200 6 8t4 200
Наdхоd:lrення Bid плаmu за пос.цуzu, tцо наdаюmься бюdэlсеmнuл,tu

успановамu з?idно з законоdавспволtl
250 l 0000 х 6 8l4 200 6 8l4 200

Плата за послуги, що надаються бюдlсетними установами згiдно з iх
основною дiяльнiстю

2 5 0l0l00 х 6 8l4 200 6 8l4 200

IHuli d,llсерела власнuх HadxodltceHb бюdlrеmнuх успанов 25020000 х
(розписати за пiлгрупами) х
tHuli наdхоdлrення, у lпому чuслi х
iHlui dохоdu (розпuсапu за коdа,мu кпасuфiкацii' doxodiB бюdlrепу) х
фiнансування (розпuсапu за KodaMu кпасuфiкацi| фiнансування
бюdасеmу за пuпом борzовоzо зобов'язання)

х
повернення креdumiв do бюd,кепlу (розпuсапlu за коOа.цu про.,ра,|lноi'
tппrttrhiкпltii' аllАлпоiа mл rпоiltплап--о бид-.-",, -плп,/Ьi-пl,ii'

х
кре du пl,ва н ня бюd.ке mу) х

ВИДА'I'Кl| ТА НАДАННЯ КРЕДI,1ТIВ - усього х 57 97б 400 б 8I4 200 б4 790 600
поточнi вида,rки 2000 57 07б 400 6 57J 100 63 б49 800
Сплата працi i нарахування на заробiтну плаry 2l00 45 592 300 5 860 l00 5 l 452 400
Оплата працi 2l l0 38 064 600 4 803 400 12 8б8 000
Заробimпа папа 23 390 10а 4 803 100 28 l9з 800
l'poutoBe забезпеч ен t tя Bi йськовос.lу,ж,бовцi в 21l2 l1 б71 20а l4 674 200
(| ydd i вс ьк а Bu н а l о р oi а 2l lз
Нарш.ування на оtшапу праtli 2l 20 7 527 70а 1 056 700 8 s84 400
Вuкорuспtання пtоварiв i ttослуt 2200 1 l 439 30а 69l 500 I2 130 800
Предмети, матерiали, обладнання та iHBeHTap 22l0 3 547 000 l 72 000 з 719 000
Медикаменти та перев'язувальнi матерiши 2220 l02 700 4 500 l 07 200
Продуши харчування 22з0 3 l08 800 3 l08 800
Оплата послуг (KpiM комунмьних) 2240 l 500 400 200 l00 l 700 500
Видатки на вiдрядження 2250 l 45 400 l 06 700 252 |00
видатки та заходи спецiмьного призначення 2260
Оплата комуншьних послуг та енергоносiiв 2270 3 035 000 l99 900 3 234 900
( )п.lсt пt ct п а п_ t r lп t tc lt ct,t ct t t t t я 227 l l 167 600 l 30 000 1 597 600
оп.lа m q воdоп осп ач ан л я m а воd<лвi dвеdен ня 2272 93 I00 l0 l00 l 0з 200
( )пlап а eleKmptleH ep.-ii 2273 ] 25l 300 39 600 1 290 900
Оп.lапа пpxpooll()?o ?азу

1 95 800 l1 200 2l0000



l 2 3 4 5
)пчаmа tHulux eHepzo\ociiq mа i\ulux Kauy\aIbHux пос.lу2 2275 27 200 б 000 зз 20а
)плаmа euepellcepBicy 2276

.Щослiлження i розробки, oKpeMi заходи по реалiзачii лержавних (регiонuьних)
проrрам

2280 8 300 8 300

1lос.lid,ж,ення i розрtлбкч, o\pe.|li за-\0Оч роJ.Julllкl по рс(l.\iзql|ii Оер,жLкil!uх
(р е z i о н ачь лu х) пр u р att

228 l
()Kpe.tti захtлОtt по pea!iзal|i'l oeP,K,aBttttx (pelitлttt.lbttttx) прlJ.,ро.|!, ilе ыОl!е(,еl!i dо
захоОiв розвчпку

2282
{ 8 300 8 300

Обслуzовування бореовuх зобов' язонь 2400
Обслуговування внутрiшнiх боргових зобов'язань 24l'0
Обслуговування зовнiшнiх боргових зобов'язань 2420
Поmочнi прансферпu 2600
Субсидii та поточнi трансферти пiдприсмствам (ycTaHqBaM, органiзацiям) 26l0
Поточнi трансферти органам державного управлiння iнших piBHiB 2620
Поточнi трансферти урядам iноземних держав та мiжнаролним органiзачiям 2630
соцiальне забезпечення 2100 25 000 25 000
виплата пенсiй i допомоги 27 l0
Стилендii 2720
Iншi виплати населенню 27з0 25 000 25 000
lншi поточнi видатки 2800 19 800 21 800 41 600
Капiтальнi видаткш 3000 900 000 210 800 l l10 800
Прилбання ocHoBHoI о капi талу J l ()() 900 000 210 800 l l40 800
придбання обладнання i предметiв довгострокового користування зll0 900 000 240 800 l l40 800
Капiтальне будiвництво (придбання) з l20
Капi mulbtle буОi внutlпсло (прuOбаtt t tя) .ж,uп.ла 312 1

Капiпачьне буОiвttuцmво (прudбаttttя) iHulux об'скmiв з l22
Капiтшьний ремонт 3 l30
КапiпаIьнл.й ре_|лонm,кum.човоzо фонdу (пpu.uiulettb) зlзl
КапiпаIьнuй ре.\lоilm il!ulllx об'скmiв зl32
Реконструкцiя та реставрацiя 3 l40
Р екон сп рукцi я .ж,ttm.l oBolcl фон dy (п pu.tt i tце н ь) 311l
Реконспрукцiя mа ресmаврацiя iilulux об'скпiв 3 112
Респаврацiя паv'япок \уtrьmурu, icmopii mа архiпекmурч JllJ

Створевня державних запасiв i резервiв 3 l50
придбання землi та нематерiальних аmивiв 3 l60
Капiтальнi трансфертн 3200
Капiтальнi трансферти пiдприсмствам (установам, органiзачiям) 32 l0
Капiтальнi трансферти органам державного управлiння iнших piBHiB з220
Капiтшьнi трансферти урядам iноземних держав та мiжнародним органiзацiям 3230
Капiтшьнi трансферти населенню 3240
Надання внутрiшнiх крелитiв 11 l0
ааdапuя креdчmiв op?al!au oep,KaBt!O?O управпiння illlllux piqltiB 11] l
t!аdаilня KpedumiB пidпрuс-\lспваu, успал! оваu, Op?al!i заL|tя.v 11 l2
r] аОання i Hulux Bl ly пlрi ull t lx креОч п i в 4l]3
[lадання зовнiшнiх крелитiв 42l0
Нерозполiленi влцатки 9000

l
Керiвник

Керiвник бухгалтерс
планово-фiнансово

tt Сума проmавляеться за ходом
* i* Заповвються розпорядвиками

м.

Ё,ffi Йuиrп/ry//ав,€-/i

та не враховусться у рялку "НА[ХО[ЖЕННII - усього"
та нацiоншьвих замадiв вищоi освiти, яким безпосередньо вqаяовленi призначення у лержавному бюджтi

,l2zзl/2а*
(пiдпис)

ftfiдшlс|42rzzzа



про змiнп до кошторпсу
на 2021 piK Номер l5l1-35

.Щага ll шоюго 2021 о.

Вил бюшссry Державний

кол за €.ЩРПОУ та найменування бюдltегноi усганови 08682387. Луганський державний унiверсгrgг вЕуmiшнiх споав iMeHi Е.О. Дiдоренка,
код та назва вiдомчоi класифiкацii видатсiв та кред{ryвання бюлrсегу 100 Мiнigrерgгво вЕугDiшнiх справ УIФаiни.
код та назва проФамноi класифiкачii видатсiв та кредЕryвання доржавного бюдlкеlу 1(Ю1080 Пidzоповка KadoiB замаdамч вuuоi ocBimu iз спеuuфiчнчмч
чмоваrlu навчання,

(код та назва програмноi к.пасифiкацii видаткiв 1а кр€дlтryванtrя мiсцевих бюдlсчгiв (код та назва Типовоi програlrlноi класифiкаlrii вилап<iв та
кредrтг}ъанtul мiсцевихбюдкgгiв) ),

Пiдстава пеDеDозподiл бюд>кgгних поизна,Iень (ст.22 Бюдlкgгного кодексч Укоаiни)

Керiвнпк бухгаJrгерськоI с,lу2кбп / пдча.пьппк

20ar.

rc_:cBHtt розпорц!iиriв m нацiоншьнп заЕ]iliБ з;lщоi оса;ти. аом бsпосерсiаю dйahoB-iexl f,рюh&чепfr } леревному бю;ясti
за вiдповИяими кодами масифiкачii, тiльки за якими вносmься зйни

Код** Най,ttенування
Cpta змiн (+, )

загальний фонд спечiа,тьний фонд разом
1 ) з 4 5

НАЛКОДЖЕННЯ - усього 1 l03 700 1 103 700
у тому числl:

похоли (розписаш за кодами шасифiкацii доходiв бюдхегу)

фiншсршш (розписаш за кодllми шасифiкацii фiншсуванш бюлжету за шпом
боргового зобов'язанш)

поверненм кредшiв до бюджmу фозшсаш за кодши програмноi шасифiкацii видакiв
та кред}п}ъirння бюджету, шасифiкацii кредrryъанш бюджегу)

ВИДАТКИ ТА НАШНЕЯ КРЕl|ИТIВ - усього 1 103 700 1 103 700
у тому числi:

видатки Фозписати за кодами економiчноi шасифiкачii видажiв бюджету) 1 r03 700 1 103 700
2000 Поточнi впдаки 1 103 700 r 1ш 700

2200 Вuкорuспанttл tповарiв i послуz 1 103 700 1 I03 700

2240 Эшша лоогуг (KpiM комуъшьнж) l l03 700 l l0з 700

падшш крелшiв з бюлжmу (розписаm за кодами шасифiкацii кредиryвшш бюдхегу)

i виконання

довIшА

't/ири//ц/il/.// -,Z,-z-


