
ДОВІДКА 
про зміни до кошторису 

на 2021 рік

ЗАТВЕРДЖЕНО
В. о. ректора

Дата

Вид бюджету державний бюджет

код за ЄДРПОУ та найменування 02125220 Бердянський державний педагогічний університет 
бюджетної установи

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

код та назва програмної класифікації видатків та 2201160 Підготовка кадрів закладами вищої освіти та забезпечення діяльності їх баз 
кредитування державного бюджету практики
(код та назва програмної класифікації видатків та
кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової
програмної класифікації видатків та кредитування
місцевих бюджетів)

Підстава Згідно витягу річного розпису асигнувань державного бюджету на 2021р.

(грн)

Код** Найменування
Сума змін (+, -)

Разом
загальний фонд спеціальний фонд

1 2 3 4 5
НАДХОДЖЕННЯ - усього З 600 000

у тому числі:

доходи (розписати за кодами класифікації доходів 
бюджету)

Фінансування(розписати за кодами класифікації 
фінансування за типом боргового зобов'язання)

ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ-усього

у тому числі:

2000 ПОТОЧНІ ВИДАТКИ

Використання товарів і послуг

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних)

0 3 600 000

X 0 0

X 0 0

3 600 000 0 3 600 000

3 600 000 0 3 600 000

3 600 000 0 3 600 000

3 600 000 0 3 600 000
Л’О

2200

2282
до заходів розвитку

Ігор БОГДАНОВ

* Заповнюється 
розпорядниками нижчого рівня, 
крім головних розпорядників та 
національних вищих 
навчальних закладів, яким 
безпосередньо встановлені 
призначення у державному 
бюджеті.
** Заповнюється 
розпорядниками бюджетних 
коштів за відповідними кодами 
класифікації, тільки за якими 
вносяться зміни.

В.о. ректора Головний бухгалтер

Катерина СВЕНТИЦЬКА 
(ініціали і прізвище)
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Погоджено**
В. о. ректора

( посада )

Ігор БОГДАНОВ
(підпис) (ініціали і прізвище)

м. п. (число, місяць, рік)
ДОВІДКА

ЗАТВЕРДЖУЮ

про зміни до плану використання бюджетних коштів 
на 2021 рік

Вид бюджету державний бюджет

02125220 Бердянський державний педагогічний університет

код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи / одержувача

код та назва відомчої класифікації 
видатків та кредитування бюджету

найменування міста, району, області

220 Міністерство освіти і науки України

код та назва програмної класифікації видатків та 2201160 Підготовка кадрів закладами вищої освіти та забезпечення діяльності їх баз практики 
кредитування державного бюджету

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

підстава Згідно витягу річного розпису асигнувань державного бюджету на 2021р.

код економічної класифікації видатків бюджету/ код класифікації кредитування бюджету 2282 (грн)

№ з/п Показники
Сума змін (+, -), грн.

Загальний фонд Спеціальний фонд Разом

1 2 3 4 5
1 ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІ В-усього 3 600 000 0 3 600 000

1.1 ПОТОЧНІ ВИДАТКИ 3 600 000 0 3 600 000
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 756 200 0 756 200
Оплата праці 620 200 0 620 200
Заробітна плата 620 200 0 620 200
Нарахування на оплату праці 136 000 0 136 000
Використання товарів і послуг 2 843 800 0 2 843 800
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Оплата послуг (крім комунальних) 2 243 800 0 2 243 800

№ з/п Показники
Сума змін (+, -), грн.

Загальний фонд Спеціальний фонд Разом

1 2 3 4 5

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 

Оплата теплопостачання
1.2 КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ
1.3 Надання внутрішніх кредитів
1.4 Надання зовнішніх кредитів

В.о. ректора**

Головний бухгалтер

„ „...ми*** —----------------------------(число, місяць, рік)

* 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

600 000 0 600 000

600 000 0 600 000

/° 0 0
/ 0 0 0

^^7 0 0 0

Ігор БОГДАНОВ 
(підпис) л (ініціали і прізвище)

Катерина СВЕНТИЦЬКА 
(підпис)/ (ініціали і прізвище)

Стор.2



ЗАТВЕРДЖУЮ
В.о. ректора

Погоджено**
В. о. ректора

( посада )

Ігор БОГДАНОВ
(підпис) (ініціали і прізвище)

•’А

( посада )

Ігор БОГДАНОВ
(підпис) (ініціали і прізвище)

м. п. (число, місяць, рік)
ДОВІДКА

про зміни до плану використання бюджетних коштів 
на 2021 рік

Вид бюджету державний бюджет

02125220 Бердянський державний педагогічний університет

код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи / одержувача

код та назва відомчої класифікації 
видатків та кредитування бюджету

найменування міста, району, області

220 Міністерство освіти і науки України

код та назва програмної класифікації видатків та 2201160 Підготовка кадрів закладами вищої освіти та забезпечення діяльності їх баз практики 
кредитування державного бюджету

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

підстава Перерозподіл коштів

код економічної класифікації видатків бюджету/ код класифікації кредитування бюджету 2282 (грн)

№ з/п Показники
Сума змін (+, -), грн.

Загальний фонд Спеціальний фонд Разом

1 2 3 4 5
1 ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ-усього X 0 0

1.1 ПОТОЧНІ ВИДАТКИ 0 0 0
Використання товарів і послуг - 141 789 0 - 141 789
Продукти харчування - 23 984 0 - 23 984
Оплата послуг (крім комунальних) - 117 805 0 - 117 805
Соціальне забезпечення 141 789 0 141 789
Інші виплати населенню 141 789 0 141 789
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1.2 КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ ООО

№ з/п Показники
Сума змін (+, -), грн.

Загальний фонд Спеціальний фонд Разом

І 2 3 4 5

1.3 Надання внутрішніх кредитів
1.4 Надання зовнішніх кредитів

В.о. ректора**

Головний бухгалтер
4 ’ ' Ч ''Ч

мп„, 
(число, місяць, рік)

• 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

0 0 0
0 0 0

Ігор БОГДАНОВ
(підпис) (ініціали і прізвище)

\J(OOt Є Катерина СВЕНТИЦЬКА
(підпис) (ініціали і прізвище)
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ЗАТВЕРДЖУЮ
В.о. ректора

Погоджено**
В. о. ректора

( посада )

0^ Ігор БОГДАНОВ
(підпис) (ініціали і прізвище)

^^иВДАГо7

( посада )

Ігор БОГДАНОВ
(підпис) (ініціали і прізвище)

ML П. (число, місяць, рік)
ДОВІДКА

Й*І

«2 VW

про зміни до плану використання бюджетних коштів 
на 2021 рік

Вид бюджету державний бюджет

02125220 Бердянський державний педагогічний університет

код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи / одержувача

код та назва відомчої класифікації 
видатків та кредитування бюджету

найменування міста, району, області

220 Міністерство освіти і науки України

код та назва програмної класифікації видатків та 
кредитування державного бюджету

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

2201160 Підготовка кадрів закладами вищої освіти та забезпечення діяльності їх баз практики

підстава Перерозподіл фінансування на 2021 рік

код економічної класифікації видатків бюджету/ код класифікації кредитування бюджету 2282

№ з/п Показники
Сума змін (+, -), грн.

Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
1 2 3 4 5

1 ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ-усього X 0 0
1.1 ПОТОЧНІ ВИДАТКИ 0 0 0

Використання товарів і послуг 0 180 000 180 000
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 0 235 000 235 000
Видатки на відрядження 0 - 50 000 - 50 000
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних 
(регіональних) програм

0 - 5 000 - 5 000

Стор.1



№ з/п Показники
Сума змін (+, -), грн.

Загальний фонд Спеціальний фонд Разом

1 2 3 4 5
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не 
віднесені до заходів розвитку

0 - 5 000 - 5 000

Інші поточні видатки 0 - 180 000 - 180 000
1.2 КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ 0 0 0
1.3 Надання внутрішніх кредитів 0 0 0
1.4 Надання зовнішніх кредитів 0 0 0

Ігор БОГДАНОВ 
(ініціали і прізвище) 

Катерина СВЕНТИЦЬКА 
(ініціали і прізвище)

Стор.2



ЗАТВЕРДЖУЮ
В.о. ректора

( посада )

Ігор БОГДАНОВ
(ініціали і прізвище)

Погоджено**
В. о. ректора

( посада )

Ігор БОГДАНОВ
(підпис) (ініціали і прізвище)

М. П. (число, місяць, рік)
ДОВІДКА

•'/'4 * //^4

про зміни до плану використання бюджетних коштів 
на 2021 рік Номер

Вид бюджету державний бюджет

02125220 Бердянський державний педагогічний університет

код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи / одержувача

код та назва відомчої класифікації 
видатків та кредитування бюджету

найменування міста, району, області

220 Міністерство освіти і науки України

код та назва програмної класифікації видатків та 2201160 Підготовка кадрів закладами вищої освіти та забезпечення діяльності їх баз практики 
кредитування державного бюджету 

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

підстава Перерозподіл фінансування на 2021 рік

код економічної класифікації видатків бюджету/ код класифікації кредитування бюджету 2282

№ з/п Показники
Сума змін (+, -), грн.

Загальний фонд Спеціальний фонд Разом

1 2 3 4 5
1 ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ-усього X 0 0

1.1 ПОТОЧНІ ВИДАТКИ 0 0 0
Використання товарів і послуг 0 180 000 180 000
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 0 235 000 235 000
Видатки на відрядження 0 - 50 000 - 50 000
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних 
(регіональних) програм

0 - 5 000 - 5 000
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Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не О
віднесені до заходів розвитку
Інші поточні видатки 0

№ з/п Показники
Сума змін (+, -), грн.

Загальний фонд Спеціальний фонд Разом

1 2 3 4 5
- 5 000 - 5 000

1.2 КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ
1.3 Надання внутрішніх кредитів
1.4 Надання зовнішніх кредитів

0 

о

- 180 000 

0 

0 

0

- 180 000 

0 

0 

0

В.о. ректора**

місяць/ рік)

" Форма плану використання v ? _
бюджетнихкоФтіб-заповнюєтвся за xrfy , 
повною економіч,н6ю'^ласифікацїекг^'',и 
видатків бюджету’та кЛасифікаціріі ■'' 
кредитування бюджету дЗ.1?* 
зазначення цифров'йх.кодів, уразі' 
потреби може бути доповнена...

Ігор БОГДАНОВ
(ініціали і прізвище)

Катерина СВЕНТИЦЬКА
(ініціали і прізвище)

Стор.2


