
Мiяiстерства фiвавсiв Украiни

2002 року Ns57

вшшу MiBicTcpcTBa фiншсiв Украiви

вlд l2,2015Ns 11l8)

у cyMi 20 l12 053.00 гпн.

KEKBlKKI(__
Вiдвовiдальяа (cyrta словами i цифрами)

fiЁий

КОШТОРИС на 2021 piK
Ф
d

34910699, Вцокремлений структурншй пiлрозлiл кЗа
компl х технологiй Нацiонального (за

(кол за та найменування установи)

220 MiHicT освlти t на

(код та назва прогрarмноi класифiкачii вилаткiв та крелиryвання мiсцевих бюджсгiв (код та назва Типовоi програмноi
класифiкш_tii видаткiв та кредитування мiсцевих бюлжсгiв)J

28

(у

L

д
цi

MicTo Запорilоlся, Олександрiвський район, Запорiзька область
(найменування MicTa, району, областi)

Вид бюджеry Державний,

-

код та нФва вiдомчоi класифiкачii видаткiв та кредитуваншI бюджсгу

220|420 Пiдготовка кsдрiв закладами фаховоI передвищоI освiти

Найменування код
усього на nik рАзом

Загальний фонд спецiальний фонд

) 4 5

НАДХОДЖЕННЯ - усього
х 1847б453 1635600 20112053

Надходхення коштiв iз зtгаJIьяого фонлу бюлхсгу х 1847645з х |847645з
Надходження коштiв iз спецiмьного фонлу бюлжегу, у Tolry
числi:

х
х 1635600 1635600

t7аохооilсення Blo плаmu за послу2u, u|о наоаюmься
бюdэюеmнuмu усmановамu зzidно iз законоdавсmвом

250 l 0000

х lбз5600 l 63 5600
Плапа за послу?u, uцo наdаюmься бюdэюеmнuмu усmанова]уru
?zidчo з tx основною diмьнiсmю

25010100

х 282600 282600
Наdхоdэюення бюdэюеmнш усmанов Bid dоdаmковоt
(ео с п о da р с bKoI) d iM ьн о с п i

250 l0200 х
1 167500 1 167500

Плапа за оренdу майна бюdсюеmнш усmанов, що
zdiйснюеmься вidповidно dо Закону YKpalHu "Про оренdу
dерэюавноео па комунмьно2о майна"

250 l 0300 х

l 85500 l 85500
lHuli dэtсерела власнлtх наdхоdэtень бюdсюеmнuх усmанов 25020000

iншi наOхоdэtсення, у mому чuслi: х
iHtцi doxodu (розпuсаmч за KodaMu масuфiкацii doxoOiB
бюdэюеmу)

х

фiнансування (розпuсаmu за KodaJylu класuфiкацii

фiнансування бюdпсеmу за пuпом борzово2о зобов'язання)
х

повернення креdumiв dо бюdэюеmу (розпuсаmu за KodaMu

проzрамноi класuфiкацii вudапкiв mа креduпування
бюdэюеmу, масuф iкацii кре dumування бюdэюе mу)

х ,l. ,l. ,l. {.

ВИДЦlЦЦ ТА НАДАННЯ КРЕДИТIВ - усього
х 1847б453 1б35б00 20112053

поточнi видатки
2000

18476453 1б35б00 201 12053
uплаmа працl l нарахчвання на зарооlmну пJlamy 21 00
Uплаmа працi 2 0

3аробimна плаmа 2
Гро uloBe з абе з п е ч е ня Bi йс ь ко восл ylt бовц iB 2 2
CyddiBcbKa BuHazopoOa 2

2|20
В u кор u сmан нл,no o apiB i поапуе 2200 |847645з 1 635600 20l|205з

Предмgги, матерiшrи, обладнання та iHBeHTap 22l'0
медикаменти та перев'язувальнi матерiали 2220
l lродукги харчування 2210
Оплата послуг (KpiM комуна,чьних) 2240

а 1, аь li t t л а {\ер аа вн о t 
|, i,, |,.|,,| i i, 
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,вання на оlшаmу працl



аJlьних послуг та

i розробки, oKpeMi з8ходи по реалiзачii
х (регiональних) програм

!ослidэrення i розробкu, oKpeшi зсаоdu рфвumку по

не BidHeceHi do змоdiв розвumку

ня зовнiшнiх боргових зобов'язань

оргttнам державного управлlннJl

урядам lноземних держав та

мiжнаролним органiзаltiям

виплата пенсiй i допомоги

Iншi виплати населенню

Прилбання обладнання i прелмсгiв довгострокового

капiтальне будiвництво

капiтальний

придбання землi i нематерiальних акгивiв

трансферти органаI\.{ державного управлiння iнших

i трансферти урядам iноземних лержав та'

кредитiв органам державного управлiння iнших

ольга БАршАЙ

служби / нача.пьник планово-

за кодом вЦповЦно до класифiкачiТ кредитуванюl бюлжеry та не враховуеться у рядку

*** Заповlлоеться розпорядниками нижчого рiвrrя, KpiM головнlD( розпорядникiв та нацiональнло< закладiв вищоiосвiти,
яким безпосередньо встановленi призначенru у лержавному бюджетi.

zo4p.


