
Затверджений у сумі|П'ятнадцять тисяч гривень 00 копійок
(15 000,00 грн)

(сума словами ї цифрами)

Перший заступник МіністрарСтати!думот 20,47 р.

КОШТОРИС
на 2021 рік

25736989 Рівненський державний гуманітарний університет
(код за ЄДРПОУта найменування бюджетної установи)

м.Рівне, Рівненської обл.
(найменування міста, району, області)

Вид бюджету ДЕРЖАВНИЙ

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

код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету 2201040 Науковаі науково-технічнадіяльність
закладів вищоїосвіти та наукових установ

(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації
видатків та кредитування місцевих бюджетів))
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коштів із спеціального числі: 15 000
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за послуги, що надаються бюджетними установами згідноз їх 25010100 15 000
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зобов'язань
зобов'язань

зовнішніх зобов'язань
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"апітальні
Сами альні
Сашитальні там іння іншихрівнів
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Керівник бухгалтерської служби / начальник планово-фінансового

штдро слу

А гмжодото|22/ р.

«оо пувиключено

(підпис)

(підпис)

троставляється за кодом відповідно до класифікації кредитування бюджету та не враховується у рядку "НАДХОДЖЕН

(ніоється розпорядниками нижчогорівня, крім головних розпорядників та національних вищих навчальних закладів,
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ПЛАН ВИКОРИСТАННЯ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ
на 2021 рік

25736989 Рівненський державний гуманітарний університет
(код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи)

м.Рівне, Рівненськоїобл.
(найменування міста, району, області)

Вид бюджету ДЕРЖАВНИЙ

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

код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету 2201040 Наукова і науково-технічна діяльність закладів
вищої освіти та наукових установ

(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів(код та назва Типової програмної класифікації видатків та

кредитування місцевих бюджетів))

код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету 2281

Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм

Загальний фонд Спеціальний фонд Разом

3 4

15 000
15 000
12 295

на 2 705

АЛЬНІ ТКИ
ВНУТРІШНІХ
ЗОВНІШНІХ

Керівник Яж ПОСТОЛОВСЬКИЙ

ми (підпис)

Керівник бухгалтерської служби / начальник планово-фінансового
підрозділу -

-

7 (підпис) р)

Хо еко 20,,9/р.

" Форма плану використання бюджетних коштів заповнюється за повною економічною класифікацією видатків бюджету та класифікацією кредитування бюджету без зазначення цифрових кодів, у разі
потреби може бути доповнена іншими показниками.

т Плак'використання бюджетних коштів затверджується одержувачами бюджетних коштів та погоджується розпорядниками коштів. Наявність або відсутність відбитка печатки одержувачів бюджетних
коштів на документі відповідно до законодавства неє обов'язковою. Для вищих навчальних закладів та наукових установ, закладів охорони здоров'я, що утримуються за рахунок бюджетних коштів
(крім закладів'охорони здоров'я, видатки на які передбачені у статті 87 Бюджетного кодексу України) план використання бюджетних коштів підписується керівником установита затверджується у

порядку, встановленомудля затвердження кошторисів.

хх Заповнюється розпорядниками нижчого рівня, крім головних розпорядників та національних вищих навчальних закладів, яким безпосередньо встановлені призначення у державному бюджеті.



ЗВЕДЕННЯ ПОКАЗНИКІВ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ КОШТОРИСУ НА 2021 РІК
25736989 Рі ький

дег
ий гуманітарний університет

(код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи, організації)

м.Рівне, Рівненськоїобл.
(найменування міста, району, області)

- Видбюджету ДЕРЖАВНИЙ
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету 220 Міністерство освіти і науки України

код та назва програмноїкласифікації видатків та кредитування державного бюджету 2201040 Наукова 1 науково-технічна діяльність закладів вищої освіти та наукових установ

код та назва програмноїкласифікаціївидатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів))

Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами Інші джерела власних надходжень бюджетних Інші

- зом, спеціальн згідно із законодавством "станов' ї
Найменування а -

7 фонд г числі за п пами
азом

/ числі за
разом 25010100 25010200|Г25010300|25010400|Р 25020100|25020200|25020300
3 5 6 7 8 9 10 п 12 13 14

НАДХО, ня- х 15 000, 15 000
15 000

Х

назва інших надходжень за видами

ходження коштів до спеціального ду бюджету

Фінансування їх
ВИДАТКИ ТА ННЯ КРЕДИТІВ - усього )

5 15 000

Поточні 15 000

плата
)

же забезпечення вій
гуддівська винас

на
ня і послуг

обладнання та ін

15 000.

"вальні

гкти ха

лата послуг комунальних
на ження
та заходи спеціального

лата комунальних послуг та

лата теплопостачання
Оплата водопостачання та водовідведення
лата е. ж гії

дногогазу
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послус
лата зосервісу

ЦюА рання: окремі заходи по реалізації державних 15 0004 1 000.

і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних 15 000, 15 0004
гіОнальних)

Жремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, пе

100 заходів ;

"вання зобов'язань
луговування внутрішніх х зобов'язань

"вання зовнішніх зобов'язань
точні

убсидії та поточні трансферти підприємствам (установам,
ізаціям

і

У ління інших рівнів
і трансферти урядам іноземних держав та міжнародним

ізаціям
забезпечення

плата пенсій і допомоги
типендії



виплати населенню
поточні видатки

Капітальні
основного капіталу

обладнання ї

житла
інших об'єктів

житлового
інших об'єктів

та я

житлового
та

ь

інших об'єктів
пам'яток та

я запасів і

ння землі та х активів

трансферти органам державного управління інших
ів

італьні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним
іям

італьні населенню

інших

установам,
адання інших

зовнішніх

Керівник
Руслан ПОСТОЛОВСЬКИЙ

Щ

«підпис)

Керівник бухгалтерської служби/ начальник планово-фінансового підрозділу Марія АНДРОЩУК
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я проставляється сума залишків рошових котлів. на яку внесено зміни до кошторису
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