
Вrд бщdу ДЕРжАВНИЙ

лллн дсигнувднь (,}д винятком нАддння крЕдит,lв з БюджЕту) здглльного
на 2022 piK

вання бюддеry 220 MiHicrepcTBo освiти i

Т в о рекгtrра

[ оловний бухl аlтер

N,l п **

l5 lrистопща 2022 р,

3л l]l:lljtжll к)
IlaK! l мlIllсrсNllф фtlшl,сlll уrрlllи
]8 сlчlш ](!)2 r)\a м 57
(\ рс,шкlrll LlilKl l\ M,lUc !ш,и (|лllnllcill Укпlll ll
lt1,1 ]6 пс|lп|!,ц 20l] р(|п N l]2())

Затверджений у cyмi 9702,00 (flев'ять тисяч ciMcoT двi гривни 00
коп )

(пiлпис)

(сума словами i чифрами)

валентин орлов

Т.в о Рект

Маоина 11А€ЗЖА

еlrгин орлов

м



ЗАТВЕРДЖЕНО
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Вид бюджсгу ДЕРЖАВНИЙ
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(код та назва програмноi класифiкацii видаткiв та кредиryвirн}ш мiсцсвlтх бюджетiв (код та назва Типовоi програмноi класифiкачii
видаткiв та кредитуванtul мiсцевих бюджgгiв)
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Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згiдно з i'x
дlяльнlстю 250l0l00

Налходження бюджетн их установ вiд додатковоi (господарськоl)
дlяльностl

лагазаорендумайнабюлжетниiустанбц-пбэлтйЕ-нюетьш
вiдповiдно до Закону Украiни "Про оренду державного та
комунального майна"

Надходження бюджетних установ вiд реалiзачii в установленому

,,0а BlacHlж наdхоdlсень бюdжеmнtш vсmанов

Благодiйнi внески, граIJти та дарунки

Надходження- що отримують бюджетнi установи вiд пjдприсмств,
iзацiй, фiзичних осiб та вiд iнших бюджетних установ для

конання цlльових заходiв, у тому числi заходiв з вiдчуження для
суспiльних потреб земельних дiлянок та розмiщених на них iнших
об'сктiв нер)4{омого майна, що перебувають у приватнiй власностi

зичних або юридичних осiб

Надходження, що отримують державнi i комунальнi заклади
професiйноi( професiйно-технrчноi), фаховоi передвищоi та вищо]

вiти вiд розмiшення на депозитах тимчасово вiльних бюджетних
отриманих за надання платних посJryг, якщо таким закладам

законом надано вlдповlдне право; надходження. цо отримують
державн| i KoMyHa"lbHi заклади фаховоi передвищоi та вищоi освiти,
HayKoBl установи та заклади кульryри як вlдсотки, HapaxoBaнl на
залишок коштlв на поточних рахунках, вiдкритих у банках державного

ору для розмIщення власних надходжень_ отриманих як плата за
послуги, що надаються ними згlдно з основною дiяльнiстю, благодiйнi
внески та гранти
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Видатки на вiдрядження

Видатки та заходи спеuiа.льного
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лIдження 1 розробки, oKpeMi захоли по решiзаltii лержавних 1регiонмьних)
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Обслуговування зовнiшнiх боргових зобов'язань

'убсидi'i та llоточнi цrансферти пiдприсмствам (установам, органiзачiям)

травсферти урядам Iноземних держав та мiжнародним органiзашiям

виплата пенсiй i лопомоги

lншi поточнi видатки

Ка пiтшьне булiвни цтво (придбання)

Капir шьне булiвництво (придбання) житла

булiвнишr во 1придбання ) iнших об'сктiв

Капiтмьний ремонт житловоло фонду (примiщень)

Капiтшьний ремонт lнших об'сктiв

Капiта.rьнi t|)аllсферIll пi.лпрltсtrслваrr (!claHOBa}t, оllганiзаuiяrt)

l трансферти }рядам iноземних держав та мl'жн

Надання внyтрiшнiх кредит iB

Надання кредитiв органам державного управлiння iнших piBHiB
Надання кредитi в п iдприсмствам, установам, орган iзацiя м

Надання iнших внутрiшнiх кредитiв
Надання зовнiшнiх кредитiв
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