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код та назва вiдомчоi класифiкачii видаткiв та кредитування бюджету 220 MiHicTellcTBO ОСВiТИ i НаvКИ УКРаiЪИ
код та назва програмноi класифiкачii видаткiв та кредитування державного бюлжету 2201040 ДОСЛiДЖеННЯ. HaVKOBi Та
науково-технiчнi розробки, виконання робiт за державними цiльовими проп)амами та державним
замовленням. пiдготовка наyкових кадрiв. фiнансова пiдцlимка розврrтr<y наyковоi
iнфра gтрylсryри. наукових об' скгiв. що gгановлять нацiональне надбання
(код та назва програN.{ноi класифiкацii видаткiв та кредитування мiсцевих бюджетiв (код та назва Типовоi програмноi класифiкацii
видаткiв та кредит}ъання мiсцевих бюджgгiв / Тимчасовоi класифiкацii видаткiв та кредитування для бюджsтiв мiсцевого
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