
ЗАТВЕРДКЕНО
Наказ MiHicTepcTBa фiнансiв Украiни l
28.01.2002 Ns 57
(у редакчii наказу Мiнiсгglства фiнансiв Украiни

04.12.2015 Ns l1l8)

ЗатверддениЙ у cyMi 131 427 300 (сто тр,пдцять один

мiльйон чотиDиста двадцять ciM тисяi тDиста) гDн,
(cylla шовами i Lифрами)
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Бд .. еДРПОУ *,"й"енування бюджетноi установи)

. Вид бюджету Державний
\- код та назва вiдомчоi класифiкачii видаткiв та кредитувано 6rоо*.r, 220 MiHicTep.cTBO ocBiTll i наукИ Укра'iни,

^*о*,gпi.,ясиtЬiкаrriТ вилаткiв та кDед}lтувано о,р***,о ооожету 22011б0 Пiдготовка кадрiв
код та назва програмноi класифiкыrii видаткiв та kpeдIrTyBaHIrjI державноrо

:iНЖж;;fi;й;;;жi;;;;;;;й;,; програмно_чiльового методу) )

Найменування

1

rrл п\aпп'яспння _ чсього

Код Усього на piк рАзOм
загальний

фонд
спецiальний

фонд
2 J 4 5

х 83 827 300 47 600 000 131 427 300

i- io оагqпrцпгп rttптrтпr бrопжетv х 83 827 300 х 83 827 300
па_lхUлrк(rпп) NUш l lo,, "^ *^""

Н"д""д*."rя коштiв iз спецiального фонду х х 47 б00 000 47 б00 000

25010000 х 47 600 000 47 600 000

U IOUJ|LV lllH Luyrи у, l l
25010100 х 22 000 000 22 000 000

25010200 х 25 з80 000 25 з80 000
Ноd-dпrrня бюduсеmнlм усmанов Bid dodamKoBot
/л л л-- л > лл-,,,лу\'Aino-u пгпi

25010300 х 200 000 200 000
плаmа за оренф майна бюdэtсеmнLыусmанов, ulo

зdiйснюеmiся вidповidно do ЗУ кПро оренdу

25010400 х 20 000 20 000
Нidхоdасення бюduсеmнlм усmанов Bid реmiзацtl в

усmановленому поряdку майна (KpiM нерухомо2о

2,5020000 хIH*i dэ*ерепа влсtснlм наdхоduсень бюOuсеmнuх

(розписати за пiдгрупами)
х

tn*t ао-d"Фrпuсаmu за коdамu класuфiкацii
)л-"л);- 6,nAn,noиll\

х

х
Ф iH ан су в ання ф о зпuс аmu з а ко 0 ааш класuф lкацIl

фiнансування бюdжеmу за rпuпом бореовоzо
ллRлл|а-л,,,,п\

х
повернення креdumiв dо бюdэюеmу (розпuса mu за

, n n А п а l l t и п пэп rl tt,,l н o'f к п а с u,й iKaUii вUd аmкiв mа х >&* *{<

ullгпl,



ВrUIАТКИ ТА НАДАНЕЯ КРЕЛ,IТIВ - усього х 83 827 300 47 600 000 13l 421 300

Поточнi видатки 2000 83 827 300 45 600 000 |29 427 300

Оплаmа працi i нарахування на заробimну плаmу 2100

оплаmа працi 2110

заробimна плаmа 2||l
Гр оutов е з аб езпеч ення в iйс ь ко в о слуэюб о вцi в 2112
Нарахування на оплаmу працi 2|20
Вuкорасmання mоварiв i послуz 2200

Предмети, матерiали, обладнання та iHBeHTap 22\0
Медикаменти та перев'язувальнi матерiали z220
Продукти харчування 22з0
Оплата посJIуг (KpiM комунальних) 2240

Видатки на вiдрядження z250
Видатки та заходи спецiального прцэцq.ч9ццд 2260

оплата комунчtпьних посJý/г та енергоносtiъ 22,70

опл аmа m еплопо сmачання 22,1|

Оплаmа в о D опо сmач ання та водовiдведення 2272

Оплаmа елекmроенерzii 227з

Оплаmа прuроdноzо еазу 22,14

Оплаmа iHultх eHepzoHociiB та iнших коNtунtшьних
послуг

2275

Оплаmа eHepzocepBicy 2276

,Щослiдження i розробки, oKpeMi заходи по реалiзацii
державних (регiональних) програм

2280 83 827 300 45 600 000 |29 427 300

,Щослiduсення i розробкu, oKpeMi захоdu розвumку по

р е ап iз ацii d е р эtс ав нuх (р е z i о н altbH ux) пр о z р алl
2281

Окрел,ti захоdu по реалiзацil' Dержавнuх
(рееiонапьнuх) проzралl, не BidHeceHi do захоdiв
Dозвumку

2282
83 827 300 45 600 000 |29 427 з00

о бслуzовv вання борzов ltx з о бов'язань 2400
обсrгуговування внутрiшнiх боргових зобов'язань 24|0
Обслуговування зовнiшнiх боргових зобов'язань 2420

Поmочнi mрансферmu 2600
СубсидiТ та поточнi трансферти пiдприемствам
(установам" органiзацiям)

2610

2620

Поточнi трансферти урядам iноземних держав та
мiжнародним органiзацiям

26з0

соцiальне забезпечення 2700
Виплата пенсiй i допомоги 2,7|0

СтипендiТ 2,720

Iншi виплати населенню 27за

Iншi поточнi видатки 2800

Капiтальнi видатки 3000 2 000 000 2 000 000

ппидбання основного капiталy 3 100

Придбання обладнання i предметiв довгострокового
користуванIUI

з 110

Капiтальне будiвництво (придбання) з120
Капimальне буdiвнuцmво (прudб ання) эюumла з|2|
Кап i m ал ьн е бу d i в н uцmв о (пр ud б ан ня) iншп.ш о б' е кmiв зl22
Капiтальний ремонт 3 130

Кап im аль н uй р е л,t о нпl эtсuл7lл о в о е о ф о н dу (прuл,l itце нь) з l31
Капimальнuй ремонm iHtuux об' екmiв зlз2

2



Ресmаврацiя пам'яmок кульmурu, icmopit mа

запасiв i резервiв
ня землi та нематерiапьних активiв

Капiтальнi трансферти пiдприемствам (установам,

Капiтальнi трансферти органам державного
упоавлiння iнших oiBHiB
Капiтальнi трансферти урядам iноземних держав та
мiжнародним органiзацiям
капiтальнi трансферти населенню

Надання внутрiшнiх кредитiв
Наdання креdumiв орzаналl dерэюавноzо управлiння

На d ання кр е d umi в пid пр ueM сm в аJи, у сm ан о в сIJчl,

(пiдпис) i прiзвище)

до класифiкацii кредитування бюджету та не враховусться у рядку

и нижчого рiвтlя, KpiM головних розпорядникiв та нацiона.пьних вищих навчальних закладiв,
якш.t безпосередньо встановленi призначеfiня у державному бюлжсгi.
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