
ЗДТВЕРДЖЕНО
Наказ Мiкiшсрства Фiнансiв YKpaiHrt
28 сiчнл 2002 роry N 57
(у pc,uaKtliT наказу MiHicTcpc: ва фiнансiв
Уiсраiни
вiл 0,{ lрулня 20l5 року N l l l8)

Затверлжений у cyMi 202955800 грн t.Двiстi
лва мiльйона дев'ятсот II'ятлесят п'ять,l.исяч
BiciMcoT гпн.)

(сума

кошторис
нл2O2з

\'i-
/ý

(код за СДРПOУ та найменуванtlя бкlджетноi ycTaHoBlr, органiзацii)
YKpaiHa

Вид бюджетч деDжавний 
(наirменування lricTa, району, областi)

код та назва вiдомчоi класифiкацii видаткiв та кредитувалtня бюджету 220 ]\,1irlicTepcTBo освiти i науки УкраiникoДтанaЗвaпpoгpамнoiклaсифiкацiiвиДaткiвтакpеДитyBaнняДеpжавнo.oб'д*Ъ
вип.tоi освiти та забезпечення пiяльностi ix баз rrрактики
(код та лазва програмноi класифiкацii видаткiв Ч кРеДитування мiсцевих бюдлtетiв (код та назва Глrповоi програмноi
кrrасифiкаuii видаткiв 1.а кредитування мiсцевих бюлжетiЪ)

найменчвання Код
Усього на piK

рАзом
Загальлrилi фонд

спецiальний
фонд

I 2 J 4 5
нАДхоДЖЕНня - усього х l 02 955 800 1 00 000 000 202 955 800

Надходження коштiв iз загального фонду бюджету l02 955 800 х 102 955 800
Надходщення коштiв iз спецiального фонду бюджету, у т.ч. х х 100 000 000 100 000 000
- надходження вlд плати за послуги, що надаються
}юджетними установами згiдно iз закоIlодавством 250 10000 х l 00 000 000 100 000 000
* плата за послуги що надаються бюджетнипtи ycTaHoBaMrI
згIдно з 1х oc}IoBнoto дlяльнlстю 25010l00 х 99 600 000 99 600 000
- IIадходження бюджетних установ вiд додатковоi
(l оспtlларськоI.) .,tiяльносl i 250 l 0200 х з00 000 з00 000
- {Iлата за оренду майна бюдrкетнIlх установ, цо злiйснюс.гься
вiдповiдно до Закону Украiни <I1po оренду дерrкавного та
комунального пral:iH а>

250 l с300 х l00 000 100 000

- надходження бtоджетних установ вiд реалiзацii в
устанOвленому порядку плайна (крlпr нерухоNtого майна) 250 l 0400 х
llrшi джере,ча власнIIх надходхtепь бюджетних установ 25020000 х
ý4ц9дiйнi BtIecKtI, гран,гrl та дарунки 25020 l 00 х
Надходження) що отримують бIод;кетнi установи вiд
пlдпрll€мств, органiзацiй, фiзлrчнlrх осiб та вiд iнших
бюлlкеttrtlх,установ для виконаIllIя цiльових заходiв. у тоI\Iу
члIсJII заходlв з вlдчу}кеIIнlI для.суспiльних потреб земельних
дlлянок та розмiuiених на них iншлtх об'ектiв нерухомого
майна, л.lо леребуваrоr,r, у лриваr,нiй власнос,гi фiзичних або
юридичних осiб

25020200

Надходження, що отримують державнi i комуrrальнi заклади
професiйпоI (професiйно-технiчноi), фаховоiперелвишlоi та
виI]{о1 освlти вlд роз[rlще}lня }la депозитах тимчасово вiльпих
бюдхетrlих коштiв, отримаI{их за нада.ltltя платIIих послуг,
якщо TaKllNI заклалаNI законом l{alдано вiлпсlвiдrrс прав<l;
IIаДхоДltсння, що отрIIмують дерlкавнi i копtулIальrli зак.гIали
фаховоi передвищоi та виrцоi освiти, HayKoBi ус,ганов}l 

.га

]акjtади культурlt як вiлсогкtt. HapaxoBatli lIa ,]ilлишок кtlшr iB
на поточних рахунках, вiдкри,rих у банках державного сек.rору
для розмlщення влаонIiх надхOлr,I(ень, отри]!!аних як плата за
послуги, lllo надаються tlими згiлно з основною дiяльнiс.r.ю,
благодiliнi BHecKlI та гl]аIIтI-I

25020300

ншi надходження, у тому числi: х
- lнш1 доходи х
- фiнансуваrшя - разом х -|

- повернення кредитiв до бюдже,гу х *r.

ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТIВ - усього х l02 955 800 1 00 000 000 202 955 800
Поточнi видатки 2000 l02 955 800 97 000 000 l99 955 800

Оплата працi i нарахування на заробiтну п.патч 2100 -|

Оплаtпа llрацi 2\ l0
Заробiтна плата 2111

-l
_|

-| -I



плата водопостачання та водовiдведення

i розробкtt, oKpeMi захоOtt по реаliзацii' l02 955 800

ня i розробки, oKpeMi заходи розвитку по реалiзачii
(регiональних) програм

i заходи по реалiзацiТ державних (регiональних)
не вrднесенl до заходlв розвитк

зовн iшHix боргових зобов'язань

ltлii та поточнi трансфертлl rliдприемствам (ус,гановам,

Поточнi трансферти органам державного управлiння iнших

Поточнi трансферти урядам iноземних держав та

Прud б а ння о б.л ad ttclH ня i пр е lMe mi в d о вz о с m р cl ко Brlzo

капiтальне будiвництво ( идбання) iнших об'сктiв

ьниЙ ремонт iнших об'сктiв

цiя iнших об'сктiв

зем;ti та нема,герiальt-tих активiв

Капiтальнi трансферти пiдttрисмствам( установам,

К"rrt.*-rr, rрансферти оргаIiаN{ державного управлiння iнш лтх

капiтацьнi траксферти урядам iноземrtих держав та

крелитiв органам державноI,о управлiнЕя iнших

адання iнших



Найменування Код
Усього на plк

рАзом
Загальний фонд

спецiа:rьний
фонд

1 z 3 4 5

Надання зовнiшнiх кредитiв ,,,/ 42lt0
Нерозподiленi видаткп r/ ", 9000

;.- J- )рисов

Головнr

l
м.п.**'

,//rr7lc+'-' | 1 ВОЛОДИМИРЬ(_
iijri)ftr-*'{ BiTa ткаченко

(лiдпис.) t


