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Вил бюджету ДержавниЙ
код та назва вiдомчоi класифiкаш ii видаткiв та кредитування бюджету 220 MiHicTepcTBo освiти i науки Украiни
код та назва програмноТ класифiкачii видаткiв та кредитування державного бюджету 22011б0 Пiдготовка кадрiв
вищими навчальними Закладами I I I  i I y piBHiB акредитацii та забезпечення дiяльностi
ix баз практики
("д,* ,.з"а,"""ас""о'rkласифiкаttii видаткiв та кредитування мiсцевих бюджетiв

пiдстава Гранти та дарунки
Код економiчноi класифiкацii видаткiв бюджету/ код класифiкацii кредитування бюджету з2| 0

показники

ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТIВ  усього + 16952

Капiтальнi видатки + 1б952

jПр"дбаrr" обладнання i прелметiв довгострокового користування + l6952

Надання внутрiшнiх кредитiв

Надаrrня зовнiшнiх кредитiв 
,
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(пiлпис) (iнiцiали i прiзвищо)

piK)

до плану використання бюджетних коштiв заповнюеться за повною економiчною класифiкацiсю видаткiв
кредитування бюлжету без зазначення шифрових колiв, у разi потреби може бути доповнена iншими

* *  
,Щ овiдка про змiни до плану використання бюджетних коштiв затворджусться одержувачами бюджетних коштiв та погоджус1ься

розпорядниками коштiв, Для вищих навчальних закладiв та наукових установ, закладiв охорони здоров'я, що надають первинну
МеДичну допомогу довiдка про змiни до плану використання бюджетних коштiв пiдписусгься керiвником установи та затверлжусгься

у* порядку, встановленому дJu загвердження кошторисiв." 
Заповнюсгься розпорядциками нижчого рiвня, KpiM головних розпорядникiв та пацiональних вищих

безпосередньо встановленi призначення у державному бюджетi.
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