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Головне управління Державної казначейської 
служби Укояши у Миколаївській області

ЗАРЕЄСТРОВАНО ТА ВЗЯТО НА ОБЛІК

№ БЕР 2019
Реєстраційний № зобов'язанню  

КЄКВ/КШ_
Відповідальна особа_

Додаток № 11
щ рукції про складання і виконання 

5{ержавного бюджету України

про

Номер 
Дата 04.03.2019р .

Вид бюджету________________
код за ЕДРПОУ та найменування бюджетної усинови 02125444МиКОЛаІВСЬКИЙ Національний УНІВЄРСИТЄТ ІМ. В.О.СуХ0МЛИНСЬК0Г0
код та назва відомчої класифікації гдадатків та кредитування 220 міністерство освіти і науки України
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету 2201190 “ Виплата академічних стипендій 
студентам (курсантам) вищих навчальних закладів. ”
(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної
класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів_____________ ).
Підстава Витяг МОН від 01,03.2019р.

(гри-)

Код** Найменування
Сума змін (+, -)

загальний
фонд

спеціальний
фонд

разом

1 2 3 4 5
Надходження -  усього -889200 -889200
у тому числі:
доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету
Надходж ення коштів із загального фонду бюдж ету -889200 -889200
Надходж ення коштів із спеціального фонду бюджету, у  т.ч. X

25010000 Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними 
установами згідно із законодавством X

25010100 плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх 
основною діяльністю X

25010200 надходження бюджетних установ від 
додаткової(господарської)діяльності X

25010300 плата за оренду майна бюджетних установ X
25010400 надходження бюджетних установ від реалізації в установленному 

порядку майна (крім нерухомого майна) X

25020000 інші джерела власних надходжень бюджетних установ
25020100 благодійні внески, гранти та дарунки
25020200 Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, 

організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для 
виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для 
суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших 
об’єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності 
фізичних або юридичних осіб.

25020300 Кошти, що отримують вищі та професійно-технічні навчальні заклади 
від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, 
отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом 
надано відповідне право
ФІНАНСУВАННЯ

602100 На початок періоду
ПОВЕРНЕННЯ КРЕДИТІВ ДО БЮДЖЕТУ
Видатки та надання кредитів -  усього -889200 -889200
у тому числі -889200 -889200

2282
Окремі заходи по реалізації дероісавних (регіональних) програм, не 
віднесені до заходів розвитку

2700
Стипендія -889200 -889200

3210 Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

НАДАННЯ КРЕДИТІВ 3 БЮДЖЕТУ

Керівник бухгалтерської служби /  начальник ппаново- 
фінансовогоїцдр^їділу^ Заст. головного бухгалтера

М.П. Камінська
підпис ініціали і прізвище


