
здтвЕt

(у

фiнансiв Украiни

року Nэ57

7Б
Ь.е

накшу MiHicTepcTBa фiнансiв Ухраiни

вiд 04,1 20l5N9 1118)

й у cyMi 1 901 000.00 гпн.
мiльл"lон дев'ятсот одна тисячд

дшовiдальr;а осrrба_ (cpta словши i цифрами)

$ии к

34910699, Вiдокремлений структурний пiдроздiл кЗапорiзькпй
их технологiй Нацiонального yнiBeкомпlютерних технологiЙ Нацiонального унiверситету ((

(кол за та наименчвання установи

щоIта вищоIосвiти
(код та назва програ},tноi кпасифii@цii видаткiв та кред}rryвання мiсцевих бюдхgгiв (код та назва Типовоi програI!{ноi

класифiкаuii видаткiв та кредитуваIrня мiсцевих бюлжегiв)J

щФ

Наймен}ъання код
усього на pik рАзом

Загальний фонд Спечiмьний фонд
з 5
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Нарахування на orulamy працi 20
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в органа}t держalвного управлlння lншlих
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