
ЗАТВЕРД)I(EНО
tdаказ Мiнiсгерсгм фiнапсiв Украiни
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Затверджений у cyMi

кошторис
на 2022 piK

(наf, менувАянr MicTc paltoнy, областi}
3н,тболrgry MicrteBd

код та IшBa вiдоi.sоi шасифiкацii вцдаткiв та кред}rryванIrя бюдкyгу
06 }-rpaBriшc з пгввь ocBiTB i

кол та tBBa ryограоrоi'lстасяфiкацii вl{даткiв та цредlтryва}firя лсржавrюго бюдr<сту

{Klt1{2 Iпшi шрогрrчп тr заrодп v сферi освiтп

(грп)

Наймекування Код
Усьою на piK рАзом

загальний фонд спечiальний фонд
l 2 J 4 5

НАДХОДЖЕНЕЯ - усього х l4400.00 t4400.00
Надходження коштiв iз загального фондч бюджетч х t4400.00 х l4400.00
Надходження коштiв iз спецiа.irьного фонлу бюджсгу, у
,,ому числi:

х

На.щоджеллrя вiд плати за посJIуги, що надаються
ýюджегними устанOвами згiдно Ъ законодавgrвом

250l0000 х

фqзписати за пiдгрупами)
Iншi джерела впасних надцоджень бюджgгнлтх установ 25020000 х
фозпнсати за пiдгрупами)
iнrцi над<одже}t}lя, у тому числi: х
iншi доходи (розписати за кодаlrrtl класнфiкаф доходiв
бюдхегу)

х

фнансування (розписати за кодами класифiкацii
фiнансування бюлжету за типом боргового
зобов'язанrrя)

х

пов€рЕеIrня кредrтгЬ до бюджgry фозписати за кодами
програмноi класнфкачii видаткiв та кредIfIування
бюдхеry, класифiкацii кредrгlвання бюджgгу)

х
х ** **

ВЕЛ{ТКЕ ТА ЕАДАНЕЯ КРЕДИТIВ - УСЬОГО х 14400 00 l4400 00
ПОТОЧШ ВLIДАТI(}I 2000 l4400.00 l,и00.00
Оrшага црвrri i нарахування на заробiтнч платч 2100
Оплага rщчi 2l l0
Ъробirна rurага 2lll
Грошове забезпеqення вiйськовос.тryжбовцiв 2| |2
Суддi!9ьв Бнrпrrорода 211з



Вцдатки та заходи спецiального

оплата iнших енергоносiiв та iнших комунальник

.Щослiдження i розробки, orcpeMi заходи по реалiзацii

,Щослiджеrrня i розробки, oKpeMi зiлход}r розвитку по

OKpeMi зtlхOди по реалiзацii державних (регiональних)

шнiх борговкх зобовЪзань

цд зовпiшнiх боргових зобов'язань

Суftидii та поточнi трансферги пiдприi'мствам

Поточвi трансферти органам державного управлiння

Поточнi трансферти урядам iноземних держав та

придбашrя обладнання i превмегiв довгострOкового

капiтальний ремонт житловою
капiтальний ремоцт iншrтх обtкгiв

та реgгаврацiя iнших об*iкгiв

ня державних запасiв i
землi та нематерiальних акгивiв

Капiтальнi транферти пiдприiмсгвам (установам,

Капiтальнi транферти органам державною управлiння

Капiта.rrьнi трансферти урядам iноземних держав та
мiжнародним органiзацi.



Дироор

Гоlювшйфхгалтр

/айщ
СергiйРОМАН

НаталЬД'ИНА

** Сума пРоставJuIеться за кодом вiдповiдно ло класифкацii кршrryвання бюджеryта не врахову€тьсrI у рядrqу
'НА,ЩОД)I(EННЯ - усього".
***Заповнюеться 

розпорядниками нIiжчого рiвня, KpiM головнЕх розпорядникlg 1х нят{iон€tльних закладiв вищоi освiти,
яким безпосередньо вgгаловленi призначеннrI у державному бюджgгi.

Надавня крепlтгiв оргаЕам державного управлiння

надання rqедитiв пiдприiмствам, установам,

м.п.***


