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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України від 28.01.02 №57 
(у редакції наказу Мін.фінансів України 13.11.2018 р.№886) 

Затверджений у сумі 29353480 (двадцять дев'ять мільйонів
триста п ятд 
Застугшй^МіЬТсі)6а ,

т ---------

[тисячі чотириста вісімдесят) грн.

if £  * /  гІ ^  Ї І І іІСЯіІЬгрІк)) / Go /
М.В.Стріха

М.П.

Ж
02070987 ЮбІЛьвівський національний універсщ.ЄТ іміенР

(код за ЄДРПОУ та найменування бюджеті
м. Львів

(найменування міста, району, області) 
вид бюджету Державний____________________________________________________

іа Франка

код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету220_Міністерство освіти і науки України 
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету 2201040 Дослідження, наукові та науково- 
технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами та державним замовленням, підготовка наукових 
кадрів, фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури, наукових об'єктів, що становлять національне надбання
(код та назва тимчас. класифікації видатків та кредитув. місцевих бюджетів(код та назва Типової програм. Класифікац. видат.

та кредитув. місцевих бюджетів/Тимчас. класифікації видат. та кредитув. для бюджетів місц. самоврядув., які не застосов. програмно-цільового методу))

(грн.)
Показники Код Усього на рік РАЗО М

Загальний
фонд

Спеціальний
фонді 2 3 4 5

НАДХОДЖЕННЯ - усього X 26953480 2400000 29353480
Надходження коштів із загального фонду бюджету X 26953480 26953480
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету,у т.ч. X 2400000 2400000
- надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними 
установами згідно із законодавством

25010000 X
2400000 2400000

Плата за послуги,що надаються бюджетними установами згідно з їх 
основною діяльністю

25010100 X
2400000 2400000

Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) 
діяльності

25010200 X
Плата за оренду майна бюджетних установ 25010300 X
Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку 
майна (крім нерухомого майна)

25010400 X
- інші джерела власних надходжень бюджетних установ 25020000 X

Благодійні внески,гранти та дарунки 25020100 X
Кошти, що отрим. бюдж.установи від підпр., орга-ій, фіз.осіб та від інших бюдж.установ для 
виконання ціл. заходів, у т.ч.заходів з відчуження для сусп.потреб зем.ділянок та розміщених 
на них інших об'єктів нерух.майна, що перебув.у приват.власності фіз. або юрид. осіб

25020200 X

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

25020300 X
- інші надходження, у т. ч. X

- інші доходи X
- фінансування X
- повернення кредитів до бюджету X

ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ -усього X 26953480 2400000 29353480
Поточні видатки 2000 22156680 1850000 24006680

Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100
Оплата праці 2110

Заробітна плата 2111
Грошове забезпечення військовослужбовців 2112

Нарахування на оплату праці 2120

Використання товарів і послуг u п . » , КС 2200
----------------------------------------------------------------- - ■

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар обЩ°ст і
Медикаменти та перев’язувальні матеріали І_________________________



^ХТТродукти харчування 2230
^Оплата послуг (крім комунальних) 2240
Видатки на відрядження 2250
Видатки та заходи спеціального призначення 2260

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270
Оплата теплопостачання 2271
Оплата водопостачання та водовідведення 2272
Оплата електроенергії 2273
Оплата природного газу 2274
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг 2275
Оплата енергосервісу 2276

Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення
2280

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

2281
22156680 1850000 24006680

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

2282

Обслуговування боргових зобов'язань 2400

Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань 2410

Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань 2420

Поточні трансферти 2600
Субсидії та поточні трансферти підприємст. (установ., орг-ціям) 2610
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620

Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним 
організаціям

2630

Соціальне забезпечення 2700
Виплата пенсій і допомоги 2710
Стипендії 2720
Інші виплати населенню 2730

Інші поточні видатки 2800
Капітальні видатки 3000 4796800 550000 5346800

Придбання основного капіталу 3100
Придбання обладнання і предметів довгострокового користув. 3110

Капітальне будівництво (придбання) 3120
Капітальне будівництво (придбання) житла 3121
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів 3122

Капітальний ремонт 3130
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131
Капітальний ремонт інших об’єктів 3132

Реконструкція та реставрація 3140

Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141

Реконструкція та реставрація інших об'єктів 3142

Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури 3143
Створення державних запасів і резервів 3150
Придбання землі та нематеріальних активів 3160
Капітальні трансферти 3200 4796800 550000 5346800
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210 4796800 550000 5346800
Капітальні трансферти органам державного управл. інших рівнів 3220
Капітальні трансферти урядам інозем.держ. та міжнар.організац. 3230

Капітальні трансферти населенню 3240

Надання внутрішніх кредитів 4110

Надання кредитів органам держ. управління інших рівнів 4111

Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям 4112 \ \

Надання інших внутрішніх кредитів 4113

Надання зовнішніх кредитів 4210

Нерозподілені видатки
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ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ 
ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКО, с д у ж  W  

УКРАЇНИ У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України від 28.01.02 №57 
(у редакції наказу Мін.фінансів Укрдт
Затверджений у сумі 29353480

№ 886)
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ПЛАН ВИКОРИСТАННЯ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ НА 
02070987 ЮбІЛьвівський національний університет імені Івана Франка

(код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи)
м. Львів

(найменування міста, району, області)
вид бюджету Державний______________________________________________________________________________
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код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету220_Міністерство освіти і науки України 
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету 2201040 Дослідження, наукові та науково- 
технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами та державним замовленням, підготовка наукових 
кадрів, фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури, наукових об'єктів, що становлять національне надбання

(код та назва тимчас. класифікації видатків та кредитув. місцевих бюджетів(код та назва Типової програм. Класифікац. видат.

та кредитув. місцевих бюджетів/Тимчас. класифікації видат. та кредитув. для бюджетів місц. самоврядув., які не застосов. програмно-цільового методу))

(грн.)
Показники Усього на рік РАЗОМ

Загальний фонд
Спеціальний

фонд
і 3 4 5

ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ -усього 26953480 2400000 29353480
Поточні видатки 22156680 1850000 24006680

Оплата праці і нарахування на заробітну плату 16118251 1346900
Оплата праці 13211680 1104000 14315680

Заробітна плата 13211680 1104000 14315680
Грошове забезпечення військовослужбовців

Нарахування на оплату праці 2906571 242900 3149471

Використання товарів і послуг 6013429 483100 6496529
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2710057 307200 3017257
Медикаменти та перев’язувальні матеріали
Продукти харчування

Оплата послуг (крім комунальних) 2710056 80900 2790956
Видатки на відрядження 190000 35000 225000
Видатки та заходи спеціального призначення

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 403316 60000 463316
Оплата теплопостачання 242000 24000 266000
Оплата водопостачання та водовідведення 61316 18000 79316
Оплата електроенергії 100000 18000 118000
Оплата природного газу
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг
Оплата енергосервісу

Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) 
значення

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не 
віднесені до заходів розвитку
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Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань
й - /т* Д5

Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань
Поточні трансферти



^/бсидії та поточні трансферти підприємст. (установ., орг-ціям)
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним 
організаціям
Соціальне забезпечення

Виплата пенсій і допомоги
Стипендії
Інші виплати населенню

Інші поточні видатки 25000 20000 45000
Капітальні видатки 4796800 550000 5346800

Придбання основного капіталу 3796800 550000 4346800
Придбання обладнання і предметів довгострокового користув. 3796800 550000 4346800
Капітальне будівництво (придбання)

Капітальне будівництво (придбання) житла
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів

Капітальний ремонт 1000000 0 1000000
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)
Капітальний ремонт інших об 'єктів 1000000 0 1000000

Реконструкція та реставрація

Реконструкція житлового фонду (приміщень)

Реконструкція та реставрація інших об'єктів
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури
Створення державних запасів і резервів
Придбання землі та нематеріальних активів
Капітальні трансферти

Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
Капітальні трансферти органам державного управл. інших рівнів

Капітальні трансферти урядам інозем.держ. та міжнар.організац.

Капітальні трансферти населенню
Надання внутрішніх кредитів

Надання кредитів органам держ. управління інших рівнів

Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям

Надання інших внутрішніх кредитів
Надання зовнішніх кредитів

Нерозподілені видатки

Ректор

Начальник планово-фінансового відділу



Наказ Міністерства фінансів України від 28.01.02 №57 
(у редакції наказу Мін.фінансів України 13.11.2018 №886)

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯДЕРЖАВНО? КАЗНАЧЕЙСЬКО! СЛУЖІМ ІУКРАЇНИ У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
ЗАР1ЄСТРО 8АМ 0  

ТА ШЗМТО НА ОБЛІК

Затверджую v сумі 26953480 (двадцяа’ВЙйтЕПЕТяййішнів дев'ятсот
п'ятдесят три тисячі чотириста вййшйсяТде
Заступник Міністра
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/  ' У--------
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02070987

НОГО ПЛАНУ ВИКОРИСТАННЯ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ на 

1061 ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА
(коди за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи, організації) 

м. Львів
вид бюджету Державний
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування 220 Міністерство освіти і науки України
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету 2201040 Дослідження, наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними 
цільовими програмами та державним замовленням, підготовка наукових кадрів, фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури, наукових об'єктів, що становлять 
національне надбання
код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів_______________________________________________________________________________________
назва Фонду бюджету Загальний
ікод та назва тимчас. класифікації видатків та кредитув. місцевих бюджеті в(код та назва Типової програм. Класифікац. видат. та коедитув. місцевих бюджетів/Тимчас. класифікації 
видат. та кредитув. для бюджетів місц. самоврядув.. які не застосов. програмно-цільового методу!)______________________________________________________________________

(грнд
Показники січень лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень Разом за рік

Оплата праці 977234 1000713 1109167 1138027 1149618 967676 1025397 990798 1195921 1207454 1219043 1230632 13211680
Нарахування на оплату праці 214992 220157 244017 250366 252916 212889 225587 217976 263103 265640 268189 270739 2906571
Медикаменти та перев"язу-вальні 
матеріали
Продукти харчування
Оплата комунальних послуг та 
енергоносіїв 34882 34658 35664 36068 37278 33536 38084 37682 38084 38488 38892 403316
Соціальне забезпечення
Інші видатки 510954 488348 345058 359143 364798 646Q57 679980 657342 387394 393022 398680 404337 5635113
капітальні трансферти 
підприємствам 
(установам,організаціям)

J p O
2#?Q 0
[fib  б /

--------
1115400 S S V S sШ5500

і V \ 4796800

УСЬОГО 1703180 1744100 1732900 1783200 1803400 Й429800 3079900 3019700 1884100 1904200 1924400 1944600 26953480

Ректор
/Начальник планово

VlbV іниФ  0БЛАСТ| 
.. 2019 РОКУ
фінансовогогаідді^У^  C U  - з г і g

В.П. Мельник

С.П.Сас



Наказ Міністерства фінансів України від 28.01.02 №57 

(у редакції наказу М ін.фінансів України 13.11.2018 № 886)

вид бюджету Державний
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування 220 Міністерство освіти і науки У к р а ї н и ___________________________________________________________________
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету 2201040 Дослідження, наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними 
цільовими програмами та державним замовленням, підготовка наукових кадрів, фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури, наукових об'єктів, що 
становлять національне надбання
код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів
назва фонду бюджету Загальний
(код та назва тимчас. класифікації видатків та кредитув. місцевих бюджетів!код та назва Типової програм. Класифікац. видат. та к р є д и т у в . місцевих бюджетів/Тимчас. класифікації 
видат. та кредитув. для бюджетів місц. самоврядув.. які не застосов. програмно-цільового методу У)__________________________________________________________________________

Показники КЕКВ січень ЛЮТИЙ березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень Разом за рік

Оплата праці 2110
Нарахування на оплату праці 2120

Медикаменти та перев"язувальні матеріали 2220
Продукти харчування 2230

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270
Дослідження і розробки, окремі заходи 
розвитку по реалізації державних 
(регіональних) програм 2281 1703180 1744100 1732900 1783200 1803400 1863900 1964500 1904200 1884100 1904200 1924400 1944600 22156680
Окремі заходи по реалізації державних 
(регіональних) програм, не віднесені до 
заходів розвитку 2282 0
Соціальне забезпечення 2700 у У с .У У ' 0
Інші видатки 5000 If ь~$У •—-3465900 * ^N ^5 4 0 0 1115500 4796800
УСЬОГО 1703180 1744100 1732900 1783200 1803̂ 100 4429800 3079900 3019700 1884100 1904200 1924400 1944600 26953480

Ректор
Начальник планово-фінансового відділу

В.П. Мельник 
С.П.Сас


