ЗА Т В Е РД Ж Е Н О
Н аказ М іністерства фінансів України
28 січня 2002 року № 57
(у редакції наказу Міністерства фінансів
j У країни від 1ЗЛД,2018>£ 886)
Затвердж ений у сумі^Сбродс шість і

ш істсот дев'яносто дев'ять тцс. шістсо т грн. 00 коп.
Заступник міністра у
лленко
іізвище)

(підрис

УЧ ЧЧ.Ч'Х Y I U 6 У /
(число,

рікТ "

■

М.П.

КОШТОРИС
на 2020 рік

02070987

Львівський національний університет імені Івана Франка
(код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи)

м.Львів
(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 бюджету2201840

Реставрація головного корпусу

Львівського національного університету імені Івана Франка
(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування
місцевих бюджетів/Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)

(грн.)

Н айм енування

Код

Усього на рік
Загальн ий

і
НАДХОДЖЕННЯ - усього
Надходження коштів із загального фонду бюджету

2
X
X

Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у т.ч.

X

ф онд
3
46 699 600

25010000

X

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

25010100

х

Надходження
діяльності

25010200

установ

від

додаткової

(господарської)

Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку
майна (крім нерухомого майна)
інші джерела власних надходжень бюджетних установ

25020000

X

Благодійні внески,гранти та дарунки

25020100

X

Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій,
фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових
заходів

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

600000

X
X
X

ін ш і д о х о д и

п овер н ен н я к р е д и т ів д о б ю д ж е т у

Оплата праці
Заробітна плата
Грошове забезпечення військовослужбовців

46 699 600

ГОЛОВНЕ УГі РА зління
|ДЕІ Ж ЛРНО! КАЗНАЧКЇ СЬКОІ СЛУЖБИ

З А Р Е Є С Т Р УВ А Е О
Т.І • П ’. ГІГ! »; \ г ї п - г '

X

25010300

Оплата праці і нарахування на заробітну плату

5
46 699 600

1 . 0 V 2020
25010400

ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ -усього
Поточні видатки

ф онд
4

х

Плата за оренду майна бюджетних установ

ф ін а н сува н н я

Спеціальний

46 699 600

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

бюджетних

АТ>Л
/ І З?ҐЬЛ/Г
(J1VI

X
2000
2100
2110
2111
2112

Нарахування на оплату праці

2120

Використання товарів і послуг

2200

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

2210

Медикаменти та перев’язувальні матеріали

2220

і
j

х

И

jSiii» ■с з .; : особа

46 699 600

/

4

=

....J

46 699 600

2230

Іродукти харчування
Оплата послуг (крім комунальних)

2240
2250

Видатки на відрядження
Видатки та заходи спеціального призначення

2260
2270

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

Оплата теплопостачання
Оплата водопостачання та водовідведення
Оплата електроенергії
Оплата природного газу
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг
Оплата енергосервісу

2271
2272
2273
2274
2275
2276
2280

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

Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації
державних(регіональних) програм
Окремі заходи пореалізації державних(регіональних) програм, не
віднесені до заходіврозвитку

2281

Обслуговування боргових зобов'язань

2400

Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань

2410

Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань

2420

Поточні трансферти

2600

Субсидії та поточні трансферти підпр (устан, орг-ціям)
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів

2610
2620

Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнар.орг-ціям

2630

Соціальне забезпечення
Виплата пенсій і допомоги
Стипендії
Інші виплати населенню
Інші поточні видатки
Капітальні видатки

2700
2710
2720
2730
2800

2282

Придбання обладнання і предметів довгостр. користування

3000
3100
3110

Капітальне будівництво (придбання)

3120

Придбання основного капіталу

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

46 699 600

3121
3122
3130

Капітальний ремонт

Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)
Капітальний ремонт інших об’єктів

3131
3132

Реконструкція та реставрація

3140

Реконструкція житлового фонду(приміщень)
Реконструкція та реставрація інших об'єктів
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури

3141

Створення державних запасів і резервів

3150
3160

3142
3143

Придбання землі і нематеріальних активів
Капітальні трансферти

3200

46 699 600

46 699 600

Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

3210

46 699 600

46 699 600

Капітальні трансферти органам держ. управління інших рівнів

3220

Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнар.орг-м

3230

Капітальні трансферти населенню

3240

Надання внутрішніх кредитів

4110

Надання кредитів органам державного управління інших рівнів

4111

Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям

4112

Надання інших внутрішніх кредитів

4113

ї

4210

Надання зовнішніх кредитів
Нерозподілені видатки

/

46 699 600

90QO—

Ректор

і Іі\

Начальник планово-фінансового відділу

М \

І Погоджено в.о. голови профю

гт---------------h
В.П. Мельник

*

я?
/>___

(підпис

_____ С.П. Сас______
(ініціали і прізвище)

Затверджено наказ Міністерства фінансів
України 28 січня 2002 р. №57
(у редакції наказу Міністерства фінансів
України від 13.11.2018 року №886)

Затвердж ений у сум і Сорок шість млн.

шістсот дев'яносто дев'ять тис.
ш істсот грн. 00 коп.
Заступник міністра
Даниленко

(число,

02070987

_____ План використання бюджетних коштів
Львівський національний університет імені
(код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи)

м.Львів
(найменування міста, району, області)
вид бюджету _____ Державний_____________________________________________________________________
код та назва відомчої класифікації видатків та кред.бюджету 220 Міністерство освіти і науки України
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету 2201840
Реставрація головного корпусу
Львівського національного університету імені Івана Франка
(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування
місцевих бюджетів/Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)

(грн.)
Показники

Усього на рік

№ з/п
1

2
ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ -усього

Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

3

4

46 699 600

0

0

Оплата праці і нарахування на заробітну плату
Оплата праці
Заробітна плата
ГОЛОВНЕ

ш

Нарахування на оплату праці
Використання товарів і послуг
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

Рї / \

>"і

р;каш; оїкл :-ч : ч

УКРАЇНИ УЛЬВІ»

J r .

Т й R'c Кі Т? V

taa.

1 1. Л

Медикаменти та перев’язувальні матеріали

:'■?*

1

?п?л

Продукти харчування

~ vi' ..- •
зСЕдв

Оплата послуг (крім комунальних)

т ої&алиа особа__

Видатки на відрядження
Видатки на заходи спеціального призначення
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

Оплата теплопостачання
Оплата водопостачання та водовідведення
Оплата електроенергії
Оплата природного газу
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг
Оплата енергосервісу
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації
державних(регіональних) програм

Дослідження ірозробки, окремі заходи по реалізації
державних(регіональних) програм
Окремі заходи пореалізації державних(регіональних) програмне
віднесені до заходів розвитку
Обслуговування боргових зобов "язань
Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань

і и

5

46 699 600

Поточні видатки

Грошове утримання військовослужбовців

РАЗОМ

-- --Л' ----

v ....

і
/L

( jif f

/

г

Показники

№ з/п
2

1

Усього на рік
Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

3

4

РАЗОМ

5

Поточні трансферти
Субсидії та поточні трансферти підпр (устан, орг-ціям)
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнар.орг-ціям
Соціальне забезпечення
Виплата пенсій хдопомоги
Стипендії
Інші виплати населенню
Інші поточні видатки
Капітальні видатки

46 699 600

46 699 600

Реконструкція та реставрація

46 699 600

46 699 600

Реконструкція житлового фонду(приміщень)
Реконструкція та реставрація інших об'єктів
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури

46 699 600

46 699 600

Придбання основного капіталу
Придбання обладнання і предметів довгостр. користування
Капітальне будівництво (придбання)

Капітальне будівництво (придбання) житла
Капітальне будівництво (придбання) інших об ’єктів
Капітальний ремонт

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

Створення державних запасів і резервів
Придбання землі і нематеріальних активів
Капітальні трансферти
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
Капітальні трансферти органам держ. управління інших рівнів
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнар.орг-м
Капітальні трансферти населенню
Надання внутрішніх кредитів
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям

Ректор

Начальник планово-фінансового відд

В.П. Мельник

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 28.01.2002 N 57
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 13.11.2018 N886)
Затверджений у сумі

Сорок шість млн.

02070987 ЛЬВІВСЬКИЙ НАТТТОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА
(код ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи)

м.Львів__________________________________
(найменування міста, району, області)
вид бюджету

Державний______________________________________________ ________________________________________________________________________________________________
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету 220 М іністерство освіти і науки України
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету 2201840 Реставрація головного корпусу Львівського національного

університету імені Івана Франка
(код та назва програм ної класиф ікації видатків та кредитування м ісцеви х бю дж етів (код та назва Т ипової програмної класифікації видатків та кредитування_______
м ісц еви х бю дж етів/Т им ч асової класиф ікації видатків та кредитування для бю дж етів м ісцевого самоврядування, які не застосовую ть програмно-цільового м етоду)
(грн.)
Н айм енування

КЕКВ

Оплата праці
Нарахування на оплату праці
Медикаменти та перев"язувапьні матеріали
Продукти харчування
Оплата
комунальних
послуг
та
енергоносіїв
Дослідження і розробки, окремі заходи
розвитку
по
реалізації
державних
(регіональних) програм
Окремі заходи по реалізації державних
(регіональних) програм, не віднесені до
заходів розвитку
Соціальне забезпечення
Інші видатки

2110
2120
2220
2230

січень

квітень

травен ь

червень

2270

ж овтень листопад
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---- ■

2281
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2282 / а ^
2700
' /
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0

УСЬОГО

' Ректор

лю тий березень

І

0

j=

Начальник планово-фінансового відділу * ---- - * ч

3 003 800 5 003 800
0 3 003 800 5 003 800

2 000 000 5 856 600 9 143 400

12 684 400 46 699 600

3 003 800

4 000 000

2 003 800

3 003 800

4 000 000

2 003 800 2 000 000 5 856 600 9 143 400 12 684 400 46 699 600

B.

П. Мельник

C.

П.Сас

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 28.01.2002 N 57
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 13.11.2018 N 886)
Затверджений у сумі
Сорок шість млн.
ш істсот дев'яносто дев'ять тис. шістсот грн. 00 коп.

вид б ю д ж ету

Державний

код та назва від ом ч ої класиф ікації видатків та кредитування бю д ж ету 22 0 Міністерство освіти і науки України
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету 2201840 Реставрація головного корпусу Львівського національного

університету імені Івана Франка
(к од та назва програм ної класиф ікації видатків та кредитування м ісцевих бю дж етів (код та назва Т ипової програмної класифікації видатків та кредитування_______
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