
Додаток 11
Інструкції про складання і виконання розпису Держбюджету України
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Вид бюджету: Державний
код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи:

02010971 Буковинський державний медичний університет
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету 230 Міністерство охорони здорое'я України_________
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету

2301700 ■_ Надання компенсації закладам освіти, що належать до сфери управління Міністерства охорони здоров’я України, у. 
приміщеннях (будівлях) яких в умовах воєнного стану на безоплатній основі розміщувалися тимчасово перемішені особи_____

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

f

П ідстава: Довідка МФУ №3508 від 11.08.2022р.

Сума змін (+,-)
Код** Найменування

загальний фонд спеціальний фонд разом
1 2 3 4 5

НАДХОДЖЕННЯ - усього 321 624,00 321 624,00
у тому числі:
доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету) 321 624,00 321 624,00
фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету за 
типом боргового забов'язання)
повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної 
класифікації видатків та  кредитування бюджету, класифікації кредитування 
бюджету)
ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього 321 624,00 321 624,00
у тому числі:
видатки (розписати за кодами економічної класифікації бюджету) 321 624,00 321 624,00

2000 Поточні видатки 321 624,00 321 624,00
2200 Використання товарів і послуг 321 624,00 321 624,00
2280 Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних 

(регіональних) програм 321 624,00 321 624,00

2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) 
програм, не віднесені до заходів розвитку 321 624,00 321 624,00

надання кредитів і бюджету (розписати за кодами класифікації 
кредитування б ю д ж е т у ^ _

ВГр. ректора закладу вищої освти*

Оксана АНДРІЄЦЬ

Заступник ректора закладу 
вищої о.с^ти^з економічних питань 

_Летяна ІВАЩУК

03а!^§ й ю ^£ я  р о іп Ш | ; ^ м і^ й і^ м ог° рівня, крім головних розпорядників та національних закладів вищої освіти, яким безпосередньо встановлені 
.гШ зн ф і6нн£4і  державному р І% к ^ %
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і, тільки за якими вносяться зміни.



Вид бюджету _________________________________________________________

Код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи:

02010971 Буковинський державний медичний університет

Довідка
про зміни до плану асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) із

на 2022 рік
___________________________ Державний

код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету_____________ 230 Міністерство охорони здоров 'я України________________________
код та назва програмної класифікації видатків 2301700 - Надання компенсації закладам освіти, що належать до сфери управління Міністерства охорони здоров’я України, у
та кредитування державного бюджету приміщеннях (будівлях) яких в умовах воєнного стану на безоплатній основі розміщувалися тимчасово переміщені особи
(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)_____________ ).
Підстав Довідка ІУІФУ №3509 від 11.08.2022р.

КЕКВ Найменування
Сума ЗМІН (+ ,-)

у тому числі за місяцями: разом 
на ріксічень лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень

2110 Оплата праці

2120 Нарахування 
на оплату праці

2220 Медикаменти та пере
в'язувальні матеріали

2230 Продукти харчування

2270 Оплата комунальних послуг та 
енергоносіїв

2281
Дослідження і розробки, окремі 
заходи розвитку по реалізації 
державних (регіональних) програм

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

321 624,00 321 624,00

2700 Соціальне забезпечення

5000* Інші видатки

УСЬОГО 321 624,00 321 624,00

В.о. ректора закладу вищої освти* Засту
Оксана АНДРІЄЦЬ

ктора закладу вищої освти з економічних питань 
Тетяна ІВАЩУК

Технічний код/;я^ий|віфючає в себе всі/коди економічної класифікації видатків бюджету, крім тих, що виділені окремо.
внюється розпорядниками .нижчсф рівня, крім головних розпорядників та національних закладів вищої освіти, яким безпосередньо встановлені призначення у державному бюджеті.
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Додаток 12
і виконання розпису Держбюджету України

1 '^ ' Оксана АНДРІЄЦЬ

Номер

Дата


