
Затвердженийу сумі Двадцять мільйонів п'ятдесят сім тисяч гривень 00
копійок (20 057 000,00 грн)

(сума словами і цифрами)

Заступник Міністра

СриланаД
ЇАР./ (підпис)

б срей 2

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 відомчоїкласифікації видатків та кредитування бюджету 220 Міністерство освіти і науки України

код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету 2201190 Виплата академічних стипендій
студентам (курсантам), аспірантам, докторантам закладів фахової передвищоїта вищоїосвіти

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

Усього на
Найменування

М чат;У
Загальний фонд Спеціальний фонд

3 4 5

20 057 000 20 057. 000
коштівіззагального 20057000 20057 000коштів із спеціального числі:

від плати за послуги, що надаються бюджетними
згідно із законодавством

за
за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх 250101

діяльністю
бюджетних установ від додаткової (господарської) 25010200

25010300
за оренду майна біоджетних установ, що здійснюється відповідно

У та ьного майна"
власних надходжень бюджетних 25020000

за
пі

числі:

і доходи за кодами ії доходів бюдже
(розписати за кодами класифікації фінансування

за типом гового зобов'язан
ласифікації видатків та кредитування бюджету, класифікації

ТКИ ТА КР 20 057 000 20 057 000
Поточні видатки 20 057 000, 20 057 000,

на за

плата
забезпечення

на
стання товарів і п

обладнання таі"



идаткинаві
идатки та заходи спеціального призначення

та
теплопостачання
водопостачання та водовідведення

інших їв та інших

ння і розробки, окремі заходи по реалізації державних

ослідженняі розробки, окремі заходи розвитку по реалізації

і заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не
до заходів

зобов'язань
зобов'язань

зовнішніх гових зобов'язань
н

її

та поточні і

ствам ганізаціям
іншихрівнів

і

трансферти урядам іноземних держав та міжнародним

ьне забезпечення 20 057 000 20057000
иплата пенсій і допомоги
типендії 20 057 000 20 057 000

і

виплати населенню
ші поточні видатки

Капітальні видатки
ння основного ка

обладнання і

дівництво
житла
інших об'єктів

онт житлового
тальний інших об'єктів

ти -

житлового
та ія інших об'єктів

пам'яток та
запасів і

землі та іальних активів

ствам
інших рівнів

їтальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним

населенню

іння інших

інших їх
ня зовнішніх

Керівник Руслан ПОСТОЛОВСЬКИЙ

Керівник бухгалтерської служби / начальник планово-фінансового
підрозділу | "| 7 Марія АНДРОЩУК

(підпис)

ГОГОГНЕ УПРАВЛІННЯ
10ДЕРаЗ НОЇ! ХАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СЛУЖБИ

УКРАЇНИ У РІР'ЄНСЬКІЙ ОБЛАСТІ!

Мода 7 З стровано та вз на облік
х Виноску виключен: ню С ж.

ЯЧ Сума проставляється за кодом відповідно до класифікації кредитування бюджету та не враховується у рядку "НАДХОДЖЕ - усього". 2 Я
ж Заповнюється розпорядниками нижчого рівня, крім головних розпорядників та національних вищих навчальних

ів

яким бе ов лені 4 йому бюджеті.

тоди Реєстраційний Ме зобов мзання

кеКВ/ККК 7
Відповідальна особа

(підлис),



Затверджений у сумі|Двадцять мільйонів п'ятдесят сім тисяч гривень 00 копійок
(20 057 000,00 грн)

Заступник Минієїі;:дИ.(підпис)

Фе/око 20-7ЇР.

ПЛАН АСИГНУВАНЬ (ЗА ВИНЯТКОМ НАДАННЯ КРЕДИТІВ З БЮДЖЕТУ) ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ БЮДЖЕТУ

на 2021 РІК
25736989 Рівненський державний гуманітарний університет

(код за ЄДРПОУ та 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 2201190 Виплата академічних стипендій студентам (курсантам), аспірантам, докторантам закладів фахової передвищої та вищої освіти

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

Найменування КЕКВ Січень Лютий Березень Квітень Травень Червень Липень Серпень Вересень Жовтень Листопад Грудень Разом на рік

п 12 13 14 15

'язувальні

послуг та їїв

т розробки. окремі заходи розвитку по реалізації

ї

заходи по реалізації державних (регіональних ) програм. не
1

до заходів
1732 1732300 1 732 300 1732 300

1 732 300 1 732 300, 1 732 300, 1 732 300 1 732 300 1 367 1 367000забезпечення

нші видатки

А русланПОСТОЛОВСЬКИЙ ||Керівник
(підпис)

Марія АНДРОЩУККерівник бухгалтерської служби /-начальник планово-фінансового підрозділу -

чу (підпис) -

Ж

"

Технічний код. який включає в себе ВСІ

п

коди економічної класифікації видатків бюджету, крім тих, що виділені окремо

ж Заповнюється розпорядниками нижчого різни крім головних розпорядників та національних вищих навчальних закладів. яким безпосередньо встановлені призначення у державному бюджеті


