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(код за С,ЩПОУ та найменування бюджетноi установи)
м. Мелiтополь Запорiзькоi обл.

(найменування MicTa, району, областi)

вид бюджету

код та на:}ва вiдомчоi класифiкаuii видаткiв та кредитування бюджету 220 MiHiCTePCTBO ОСВiТИ i НаVКИ УКРаiНИ
код та назва програмноi класифiкацii видаткiв та кредитування державного бюджету 22011б0 ПiДГОТОВКа КаДРiВ
вищими навчальними закладами III i IV piBHiB акредитацii та забезпечення дiяльностi
ii баз практики
(код та назва програмноi класифiкацii видаткiв та кредитування мiсцевих бюджетiв (кол та назва Типовоi програмноi класифiкаuii

видаткiв та кредитування мiсцевих бюджетiв / Тимчасовоi класифiкачii видаткiв та кредитування для бюджетiв мiсцевого

самоврядування, якi не застосовують програмно-чiльового мсгоду)* _)
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iдоходи (розписати за кодами

]класифiкачii лоходiв бюджету)

2 501 0200 наdхоdэю ення, tцо omptMaHi Bid

наdхоdження бюdжеmнuх. усmанов
Bid реапiзаtуii в усmановленому
поряdку лlайtlа
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бюdэюеmнuх KotutпiB, оlпрul4анtlх за

наdання пцаmнuх послу2



фiнансування (розписати за кодаI\ли

класифiкачii фiнансування бюджету
за типом боргового зобов'язання)

,--, ,'.,'.---.''.-.'-, f| 602I00 l Залutпок коtumiв на почаmок роkу,t

повернення кредитiв до бюджету
(розписати за кодами програмноi
класифiкаuiТ видаткiв та
кредитування бюджету, класифiкачii
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розвитку по реалiзацii лержавних
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пidпрuем сmвам (усmан овам,
орzанiзацiялl)

класифiкацii видаткiв та кредитування мiсцсвих бюджgгiв
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головний бчхгалтеп
{lýф- ýЫЦй.=ЁЯ- т.о. Ko"rl"ouu

нижчого рiвня, KpiM головних розпорядникiв та нацiональЕих вищих навчальних закладiв,

у державному бюджетi.
бюджетних коштiв за вiдповiдними кодами класифiкаuii, тiльки за якими вносяться змiни.

]Капiтальнi видатки

ЯКИIr:
]i

:

.,:,,,,,:,,,,,:,,,,,,.,,,l...,,,,i. ....,,,,,:,,.,.,......,.,.,.,...,,,,..,

вилатки (розписати за кодами
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наdання креdumiв з бюdлсепlу
(розпuсапttt за коdа,цч класчфiкаtlit


