
I
a| зАтвЕрджЕно
l Накш MiHicTepcTBa фiнансiв Украiни

28 сiчня 2О02 року J{! 57

(у редакцii накву MiHicTepcTBa фiяансrв Украiни
04l220l5Лelll8)

Затверлжений у cyMi 3l 306,00 (Тридцять одна тисяча триста шiсть
нь 00 коп

уточнЕниЙ коrпторис
за 2022 piK

43684645 Дерrсавний чнiверсштет економiки i технологiй
(код за €ДПОУ та наймек)ъшня бюдФноi уФшови)

MicTo Кри вий Рiг, Метаlryргi й ний, Днiпропетровська
(найменувшня мiФ4 райоЕу, облаФi)

код та назва вiдомчоi класифiкацii видаткiв та кредитування бюджgгу 220 MiHicTepcTBo освiти i науки УкраIни
код та нaвва програмноi класифiкацii видаткiв та кредитування державного бюджеry 220l 700 Наданвя компенсацii закладам)
пlдприемствам, установам та органlзацlям державноi та приватноi форми власносттi, у примiщенях (булiвлях) яких в умовах военного
стану на безоплатнiй ocHoBi розмiщувалися тимчасово перемiщенi особи

(код та назва програмноi класифiкачii видаткiв та кредиryвання мiсцевих бюджетiв (код та назва Типовоi програмноi класифiкачii
видаткiв та кредиryвання мiсцевих бюджетiв)

iо=\ /о*пl

Ной-ченуоопял код

на

рАзом
Загшьний фонд Спечiшьний фонл

I 2 з 4 5

НАДХОДЖЕННЯ - усього х 3 l 306.00 зl 306.00
Надходження коштlв lз загшьного фонду бюджеry l з06.0 х l 306.00
цадходження коштiв iз спецiшьного фонду бюджку. у тому числi: х

Чаdхоdження Bid шапч il поuуа, tцо наdоюпься бюdжепншu
vcпaHmattu зzidно iз законоOвспвом

250l 0000 х

Ъата за послуги, що надються бюджетtими установами згiдно з ix
)сновною дlшьнlсm

250l0]00

Надходження бюджетних установ вiд додатковоi (господарськоi)

дlшьносп
250l 0200

Гlлата за оренду майна бюджетних установ, що здiйснюсгься вiдповiдно

ло Закону Украiни "Про оренду державного та комуншьного майна"
250 l 0300

Надходження бюджmних усmнов вiд решiзачii в устаношеному
порядку майна (KpiM нерухомого майна)

250 l 0400

lHuli dжереlо в!оснш ноdхсх),жчнь бюdжчпнш успанв 25020000 х

Благодiйнi внески. гDанти та даDчнки 25020l 00

Надходження, що отримуmь бюджетнi устшови вiд пiдприсмств,
органiзачiй, фiзичвих осiб та вiд iнших бюджrних установ lця
виконання цшьових заходlв, у тому числl заходIв з вlдч]ження дrя
суспiльнкх потреб земельних дiлянок та розмiщених на них iнших
об'спiв нерромого майна. що перебувають у приватнiй шacнocTi
фjзичних або юридичних осiб

25020200

Надходження, що отрим)ють державвi i комунuьнi зшади
профсiйноi( професiйно-технiчвоi), фахово'i передвищоi та вищоi освiп
вiд розмiщення на депозита\ тимчасово вььних бюджmяих коштiв,
mриманих за надання шатних послуг, якщо таким зашадам законом
надано вlдловlдне пра8о; надходжевня, що отримуюъ державнl l

комуншьнi зашали фаховоi передвищоi та вищоi освiти, HayKoBi

устано8и та зашади культури як вlдсотки, HapaxoвaBl на залишок
коштiв на поточних ржунках, вiдкришх у банкж державного сеflору
дlя розмlщення власних надходжеяь, о,триманих як шата за послуги,

що надшться ними згiдно з mновною дiяьнiсm, благодiйнi внески й

25020300

iH|li dохоал (розпilсапtt зо коdо-ыu юаслфiкацii doxodiB бtоdжепу) х

фiнан суван ня (розпuсапu за KoOцlu мосuф iкоц il фiнан orlBaH ня

бюdжеmу за muпом борzвоzо зобм'язання)
х

на початок перlоду 602 l 00

пвернення креduпiв do бюdжепу (розпuсопu зо коОшu про2рщноI
uосuфiкацii BuOaпKiB па креdumування бюOжеmу, шасuфiкацii

х

х
ВидАТки ТА нАДАння КРЕДИТlВ - усього х зl 30б.00 зl ]06,0(

Пmочнi видатки 2000 3 l 30б,00 зl 306,0(

V



та заходи спецlшьного призначення

okpeMl здодп по решlзацli державних (регlонilьяи

окрелi захоал розвчmду по реалiзацii dер:ковплх

]дходи по реалilацiiдержавних (регiоншьних) проrрам, не

Поточнi трансферти рядам iноземвих держав та Mix

Аллрiй ШАИКАН

Марина IIАСЗ}КА

шсхфiмчji кредщнш бюдсry fl не вFIовуФrcr ! рщ 'НДДХОДКЕННЯ _ }сюm'
*piM mлОвffлх ро]порщхfrв п нацiонmнш T@is вищоi Фвiil, ,шм безпФредю mношелi ryи]наченш у держвющ бю;Щi



Вщбюджеry ДЕРЖАВНИЙ
код та нвва вiдомчоi цасифiкацii видаftiв та кредиryвавня бюшеry 220 MiHioepпBo освiти i науки УкDаiни

УточнЕнии пллн лсигнувАнь (зл винятком нлдлн]Iя крЕдитlв з БюджЕту) злглльного Фонду БюджЕту
за 2022 piк

в (код та нава

]АтвЕрлGtlо
fu ю1 MiHicryE фiн!нсiв Укрsiни
28 сlчн.2ф2 рry& 57
(у рдiкцiiнOюry МiяrcЕFfu ф,нднсiв Укрiни
sИ ]б лпстопщ 20l2 рry & l]20)

Затверлжений у cyMi

Ei коди.хономiчноi uеифlк.цiiвиштк|в бюдкФ, KPiM вх,цо видй.нi oKFMo

3l 306,00 (Трилцять одна тисячатриста шiсть

Аtцрiй шАЙкАн

Марина НАеЗЖА



l,lI зАтвЕрджЕно
Накш MiHtcTepmBa фiяансiв Украiни
28 сiчня 2002 року Лэ 57

(у рслакчii накшу MiHioepсTи фiнансiв Украiни
04l22015лblll8)

Затверджений у cyмi: 9 702,00 (Дев'ять яч ciMcoT двi гривни 00
коп

-а

УТОЧНЕНИЙ КОШТОРИС
за 2022 piK

екоllомlки l техшологtи

устшови)

MicTo Кри ви й Рiг, Металургi й н и й, .Щн i п ропсrровська
(найменування Micт4 райоFу, областi)

Видбюджету ДЕРЖАВНИЙ

код та назва вiдомчоi класифiкацii видаткiв та кDедитування бюджету 220 MiHicTepcTBo освiти i науки Украiни

кодтаназвапрограмноiмасифiкацiiвидаткiвтакредиryвztннядержавногобюджсry 220l7l0 КомпенсацiявитратзакладiввищоТ
освiти. цо належать до с(фри управлiння MiHicTepcTBa освiти i науки, на пiдготовку фахlвцtв

(код та назва програмноi класифiкацii видаткiв та кредиryмння мiсцевих бюджgгiв (коа та назва Типовоi програмноi масифiкацiТ
видаткiв та кредитування мiсцевих бюджсгiв)

Ноitлелуваллл код

Усюго на plx

рАзом
Загшьний фонд Спецiшьний фонд

l 2, з 4 5

нАлхОлЖtrння - чсього х 9 702,0{ 9 702,0{
Надходження коштlв lз загшьного фонду Оюджtrу 9 702,0с 9 702 0(

Надходкення коштiв iз спецiмьного lфнду бюджеry, у тому числi: х

ЧаdхоOхення Bid fulопu за поuуа, tцо ноdоюпься бюdжепчшtu
чспанвцtч yidHo iз зоконоdцвспво,u

250100ш) х

Плата за послуги, що надаються бюджетними устilновilми згiдно з iх
]сновною д1,1льнlстю

250l0l00

Надходження бюджетних установ вiд додатковоi (господарськоi)

цlяьностl
250l 0200

Г|лата за орнлу майна бюджmних установ, шо здiйснюегься вiдповiдно
до Законy Украiни "про оренду держшного та комуншьного майна"

250l0300

Надходження бюджfrвих ycтilнoB вiл реалiзачii в устаношеному
порядку майна (KpiM нерухомого майна)

250l0400

Iluli O:жe|tota Blocttm наdхоdжень бюdжеmлш успанов 25020{ю0 х

Благодiйнi внескtr, гршти та дарунки 25020l00

Надходження, що отримують бюджетнi устшови вiд пiлприсмств,
органiзачiй, фiзичних осiб та вiд iнших бюджgтних установ дlя
виконанtsя цшьових зil,ходlв, у тому числl зzrходlв з вlдчуження дlя
суспiльвих потрб земельних дiлянок та розмiщених на них iнших
об'спiв нерlхомого майн4 що перебувають у приватнiй власностi

фiзичнкх або юридичних осiб

25020200

Надходження, що отримують державнi i комуналькi зшади
lрофсiйноi( лрофсiйно-технiчноТ), фаховоi лередвищоi та вищоi
lсвiти вiд розмiщенtsя на депозит:lх тимчасово вiльних бюдrtсgгних
(ошlв, отримilних за надання платних послуг, якщо таким зiлкладш

}жоном надшо вlдповlдне право; надходкення, що отримують

tержавнi i комунальнi зшали фаховоi передвищоi та вищоi освiти.
{ayкoвl ycтirнoви та заклади кульryри як вlдсотки, наржовшl tsа

илишок кошiв на поточних p:lxyHKаx, вiлкритих у банках державного
jeпopy дlя розмlщеяня ыасних надходжень, отримших як плата за
rослуп, що над:lються ними згiдно з основною дiяльнiстю, благодiйнi
]нески та гранти

25020з00

lttti doxodu (розплсапч за коdацч кtоспфiкоцii doxodiB бкiж

фiнанорання (ролuшпч ш коОшч пасuфiкацii фiнаноrвuнля
iюDж,епу за пuпом борzмоzо зобм'язоння)
]а лочаток лерlоду 602 | 00
омернення креdumiв do бюdжеmу (розпuсаmч за коOшч про2ршноi
r]acud)iKquii вuDопкiв по кDеdumvшння бюOжепv. шOcu(bi\auii

ВИДАТКИ ТА НАДДННЯ КРЕДИТlВ - усього х 9 702,0{ 9 702.0(

lоточнi видатки 2000 9 702.0с 9 702.0с

43684645



Оплата прачi ] нарахування на заробiтну

Нарахування на оплаry прац!

Медикаменти та перев'язувшьнl матерiди

iнпulх eileP.oilocii:B по iнuцlх ко_\lула!lьллх послуz

lдження l розробки, oкpeMl заходи по реш]зацli державних (регtоншьних)

]дходи по реалilацii дсржsвних (регiональнllх) проrрам, не

Поточнi трансферги органам державвого управлiння iнших piBHiB

Iншi поточнi видатки

iтшьне будiвничтво (придбання) iнших об'спiв

надання кредитiв оргirнам держвного управлiння iнших

Андрiй ШдЙкдн

Марина НАеЗЖД

крсщт)ъанш бюдеry в re врахфуru, у рrдý/ 'НАДХОДЖЕНttЯ - усьоrc'
|(piм головяих ро]поряшикiв fi мцiоФнш ишfiB .нщоi Фвiп, яш бgпGрещю ffiюsленi щиlшчеш у дер@нощ бюдm



вtlого бцддету 220 l 7 l 0 Ком пенса чiя вицат зашалi в ви щоi осsiти, що ншежать до сфери управл i ння М i H icTepcTBa освiти i науки, на пiдготовку фахi вчi в

(код та ншва програмноi uасифiкацii BrцaTKiB та кредитувацш мiсцевж бюддетiв (код та назва Типовоi проФамноi масифiкацii вилаткiв та кредитування мiсцевих бюджетiв)

уточнЕниЙ помIсячниЙ пллII викорrIстдння БюджЕтних коштIв
эд 2022 piк

,13б84645 Державн и й yнiверситет eкolloMiKrl i технологiй

ЗАВЕРlDКЕНО
Накш MiHiftщ фiIЕ,кiв Укрiни
28 сiчш 2ф2 Fп ф 57
(у Fшxdi мхщ Miнiщm фiмнсiв Ущiни
вiд 26 лиmlЕдо 20l2 рry Ж l220)

п llаfuспЕ|lш бюджФоi чствнопи)

гоповнл рrпорялнихlв

шсифIвцii вщsткiв бюджq. xPlM m, шо вщiленlоryмо

Андрiй ШАЙКАн

Марина tIАСЗЖА

бюджФв пщавшлfюg код m l|шш тWчоq)юl хJъснфiк{l[l хидаткiв п крдщшl|ш мiсцевlil бюджФlв

вифl фвrи. якW frjп@rд|lю егдilо&|спi lryвtЕчснш у дryжшному бюпжfri

э(

?Ь
J;з

ф



ЗЛТВЕРДЖЕНО
Наказ MiHicTepTBa фiнансiв YKpaiH и

28 сiчня 2002 рку Nэ 57
(у редакцii наказу MiHicTepcTBa фiнансiв Украiни
04l220l5}Фlll8)
Затверджевий у cyмi 4 998 200,00 (Чотири мiльйони

дев'ятсот дев|яносто Biciм тисяч двiстi гривень 00 коп.)
i чифрыи)

УТоЧнЕник коШТоРИС за 2022 plK

43684645 Державний унiверситет економiки i технологiй
(код и еДРПОУ та наймснуваяня бюджqвоi упщови)

, м. Кривий Рiг, Метшlургiйний, Днiпропетровська

_ 
(наймеЕування Mima, райошу, облатi)

код та назва вiдомчоТ класифiкачii видаткiв та кредиryвання бюджету 220 MiHicTepcTBo освiти i науки УкраТни

кодтаназвапрограмноiкJlасифiкачiiвидаткiвтакредиryваннядержавногобюджеry 2201l90 ВиплатаакадемiчнихстипендiЙ
сryдентам (курсантам), аспiрантам, докторантам замадiв фаховоТ передвищоi та вищоТ освiти
(код та назва програмноi юrасифiкаuiT видаткiв та кредиryвання мiсцевих бюджетiв (код та назва ТиповоТ лрограмноi
класифi кацii видаткi в та кредитуван ня м iсцевих бюджетiв)

Найленування Код

усього на pik

рАзом
Загальний фонд Спецiальний фонд

l 2 3 4 5

НАДХОДЖЕllflЯ - усього х 4 998 200,00 4 998 200,00
Надходження коштiв iз загмьного фонду бюджеry 4 998 200.00 х 4 998 200.00

Надходження коштiв iз спецiального фонду бюджеry, у тому числi: х

250l 0000

Плаmа зо послуеu, tt1o наdаюmься бюdэrеmнuлtu усmановамч зzidно з ix
основною diмьнiсmю

250 l 0l 00

Наdхоdже н ня бюdэlсе пнuх усmанов Bid dоdаmковоi (zоспоdарс bKoi)

diMbHocmi
250 l 0200

Плапа за opeHdy маilна бюdlсеmнш усmанов, tцо зdiйснюепься
BidnoBidHo do Закону YKpaiHu "Про оренф dерэlсавно?о mа комунмьно?о
маilна"

250 l 0300

Наdхоdэrення бюdэtеmнuх усmанов Bid ремiзацii в усmоновленому
поряdку майна (KpiM HepyxoMozo майна)

250 l 0400

оозписати за пiдгочпами)
]ншi dжерела власнtlх наdхоdжень бюdжеmнuх усmанов 25020000
(розписати за пiлгрупами)
iншi наOхоdэrення, у mому чuслi:

iHuti dохоOч (розпuсапч за Kodшtu класuфiкацil doxodiB бюOэtсепу)

фiнансування (розпuсаmu за KodaMu класuфiкацii фiнансування
бюdэrеmу за muпом борzовоzо зобов'язання)

повернення креOumiв do бюdэюепу (розпuсаmч за KodaMu проzралlноi'

класuфiкаttii BudamKiB mа креduпування бюdжеmу, шасuфiкацiI
ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕ!ИТlВ - усього х 4 998 200.00 4 998 200.00

Поточнi видатки 2000 4 998 200,00 4 998 200,00

Сплата працi i нарахуваяня на заробiтну плату 2l00
Оплата працi 2l l0
3аробiпна ruапа 2] l1
' р ou tи е заб езп еч е l ! ня Bi йс ь к NосtrужбNц iB 2]]2

CydOiBcbKa BuHazopйa 2]1з
Нарахування на оплаry прачi 2|20
Використання ToBapiB i лослуг 2200
Предмии, матерiши, обладншня та iHBeHTap 2210
Медикаменти та перев'язувшьнi матерiши 222о

03 сiчня 2023 рокч



lllulm eHePZoHOclIB п0 lilulщ Ko-|lyltalbllш пос.lуZ

i розробки, oKpeMi зuоди по решiзашii держшних (регiоншьних)

кення i розробкч, oKpanli зохоОu розвuп\у по реолiзuцil dерхавнц

,.tli заоOu по реаliзацii 0еpковпш (peeitltta-lbHm) про.?раv, не Bk)HeceHi dо

.aii та поточнi тршсферти лiлприсмствам (установам,

Поточнi трансферти урядам iноземних держав та мlжнародним органlзацlям

Капiтмьне буаiвничтво (придбання) житла

Капiтмьне булiвништво (прилбання) iнших об'сктiв

капiтмьний репtонт iнших об'сктiв

Реставоацiя пам'яток культчDи. jcToDii та aDxi

Придбанкя землi та нематерiальних активiв

Капiтuьнi тршсФерти оDганш державного упDавлiвня iнших DiBHiB

Надання iнших внутрiшнiх

В.о. Андрiй ШАЙКАН

Марина НАеЗЖА

кредит)ъшш бющmу та не врdову€ъся у рuку "НА,ЩХО,ЩЖЕНl-Ul - усюго"
KplM головних рзпорщникlв та нщюнФьнп вищж нФчФьнж шщiв, яким безпшередньо встшошенi призначення у дЕ,жФному

\



код та назва

уточнЕниЙ плАн Асигнувлнь (зА вLIнятком нлддння крЕдитlв з БюджЕту) злглльного Фонду БюджЕту

i видаткiв та кредиryвання державного бюджmу 220l l90 Виплата академiчних ст

43681645
(кодъеДПОУпнаймеryшяш

за 2022 piK

ЗАТВЕРДЖЕНО
Нам] МiлiФрств фiнансi. Ухраiни
2t сiчш 2m2 рý }ф 57

(у редщii мшз} MiHiФpcтш фiнансi. УlФаiхп
!iд26 лхфпщ 2012 фryЛs l220)

Затверджений у cyмi 4 998 200,00 (Чотири мiльйони дев'ятсот

економlкu a mехllоло?lu

дев|яносто Biciм тисяч

головних рlпоршишв D нацlошьннI виших швWьних 9мшlD яким бе]лфередню пановленi пряrначенш у дсрмвноiD бюжФl
маслфiпцii BщTKiB бющет, KpiM тих, що вшiленiохрсмо

(c)-lla слоеlrlя i цифрам})

03 сiчня 2023

бюфiв прGввлшк, код п на!и ilмчафюi масяфiшцii BщTKiB та кр€дrr}mнп, мiсФвих бюиФiв

вень 00 коп

Анлрiй ШАИКАН

Марина НАСЗЖА

lверситету е

iй шАик

ý



,j \,/

ЗАТВЕРДЖЕНО
Накш MiHiпepoBa фiнансiв Украiни
28 сiчня 2002 року Ле 57

(у редакцii накву MiHioepcTBa фiнансiв Украiни
04|220l5Лrlll8)
Затверджений у cyмi: 56 804 l29,35 (П'ятдесят шiсть
мiльйояiв BiciMcoт чотири тисячi сто двадцять дев'ять

итеry економlки l

35 коп

В о рекгора
технологlй

УТОЧНЕНИЙ КОШТОРИС
за 2022 piK

43684645 економlкп l технологlп
(код g €ДРПОУ та найменувшня бюджФоi устФови)

MicTo Кршвп й Рiг, Метдлургiйппй, Дпiпропетровськl
(найменувшня MicT4 району, облrcтi)

Вид бюджеrч ДЕРЖАВНиЙ

код та назва вiдомчоТ класифiкачii видаткiв та кр€диryвання бюджgгу 220 MiHicTepcTBo освiти i науки Украiни
кодтаназвапрограмноiкласифiкацiiвидаткiвтакредиryваннядержавногобюджсту 220ll60 Пiдготовкакадрiвзакладами
вищоl'освiти та забезпечення дiяльностi ii баз пракгики"

(код та назва програмноi класифiкацiI видаткiв та кредиryвання мiсцевих бюджgгiв (код та назва Типовоi програмноi
масифiкацii видаткiв та кDедиryвання мiсцевих бюджsтiв)

Нчiиелуволля Код

Усього на piK

рАзом
Загшьний фонд Спецiшьний фонд

l 2 ] 4 5

rlАДХОДЖЕ}llIЯ - усього х зl бl7 569,0( 25 l 86 560,35 56 80,1 l 29,35
Надходження коштlв tз загаJlьного фонду бюджсrу 31 бl? 569.0( х зl бl7 569.0с
Надходження коштiв iз спецiального фонду бюджету, у тому числl: х 25 l 8б 560,35 25 l86 560,35

Наdхоdж,ення Bid шопч зо поuуzu, tцо ноdаюпься бюdжепнчttч
успонвшtч зzidно iэ эоконоdовспвом

250lш(ю 2з 802 4б7,00 2з 802 467,0(

ГIлата за послуги, що надаються бюджgгними устzlновами згiдно з ix
основною дlшьнlстю

250l0l 00 23 079 075,00 23 079 075,0(

Надходження бюджегних усrаяов вiд додатковоi (господарськоi)
дlяьностl

250l0200 494 500,00 494 500,0(

ГIлата за оренлу майна бюджпних установ, що здiйснюпься вiдповiдно

до Закону Украiни "Про оренду державного та комунального майна"
250 l 0300 22l 8l2,00 z21 812,0(

Надходження бюджетних установ вiл реалiзачii в устiмовленому
поря.аку майна (KpiM нерцомого майна)

250l0400
7 080,00 7 080,0с

lHuli dхерelа вхOснш наdхоOжень бюOжепнш успанов 25020000 l l75 зl2,35 l l75 зl2,з5
Блшодiйнi внески, гранти та дарунки 25020 l 00 7l 382,35 71 382,з5

Надходження, що отримують бюлжегнi установи вiл пiлприсмств,
оргшiзачiй, фiзшчних осiб та вiд iнших бюджmних убшов дrя
виконання цшьових зжодlв, у тому числl зжодlв з вlдчlження для
суспйьних потрб земельних дйянок та роэмiщених на них iнших
об'еmiв нерцомого майна, Що перебувають у приватнiй власностi

фiзичних або юридичних осiб

25020200 l l03 930,00 l l03 9з0,0с

На,дходження, цо отримують державнi i комунальнi зашади
професiйноi( професiйно_технiчноi), фаовоi передвишоi та вишоi
освiти вiд розмiщенtsя на депозитж тимчасово вiльних бюджсгних
коштlв, отриманих за надання платних послуг, якщо таким заклацаv
законом надшо вlдповlдне пршо; надходження, що отримують
лержавнi i комунальнi заrслади фаховоi передвищоi та вищоi освiти,
HayKoBl устilнови та замади кульryри як вlдсотки, Hapaxoвilнl на
залишок коштiв на поточних рilхуяках, вiдкритих у банках державного
сеfrору для розмlщенкя власних tsадходжень, отримших як плата зiI
послуги, що наJlitються ними зйно з основною дiяльнiстю, благодiйнi
внески та гранти

25020300

dохоdп (розпrcаmч за Kodo:lu класчфtкацll dохйiв бюd,

фiнансування (розпuсаmu за кйиrч gосuфiкацil фiнансумння
бюOжеmу за muпол борzовоzо зобов'язання)

на початок перlоду 602 l 00 208 78 l .00 208 781.0с

повернення KpeOumiB 0о бюOжеmу (розпuсаmu за коOшч проzра|lноi
vacuфikauii вuOапкiв mа креOчпчшння бюOжепу, knacuфikauiI

х

ВИДАТК}l ТА НАДАН НЯ КРЕ[ИТIВ _ усього х J1 бl7 5б9.0{ 25 2r8 320.35 56 835 889.35

Iоточнi видатки 2000 зl бl? 569.0с 25 074 438,00 56 692 007,00

Jшата пDаllt l наDахування на заDобlтну плаry 2l00



l'pottl<lBe эабезпечелпя

Предмти, матерiши, обладнаняя та iHBeBTap

Видатки та заходи спецiшьного лризначення

l розробки, окрем1 заходи ло решlзацl1 державних зl бl7 569,00

i рвробкц oчpeMi ?охоdч розвtп^у по

]дходи по реалilацii держдвншх (регiональних) програм, не

та поочнi трансфе;пи пiдлрисмовам (установам, органiзацiям)

трансферти 1,рялам iноземних держав та

Капiтшьний ремонт iнших об'епiв

цiя та реставрац], iнших об'спiв

Придбання зешi та нематерiшьних активiв

l 43 882,з l43 882,35

Андрiй ШдЙ(АН

Марина }IАС3ЖА

до мсифiмцii кредщнш бюfiеry п re ,раховуru, у рящ 'НДДХОДЖЕННЯ _ усюго'
Фlм го]rовнШ роторяДншв m нашошьних ýмдв вищl Фвlil, 'шм беlпФрельо вФновrеЙ щmшченш у reржшнош бювmi



Видбюджету ДЕРЖАВНИЙ
нава вIдомчоI

уточнЕнии плАн лсигнувлнь (3л винятком нлдАння крЕдtlтIв з БюджЕту) злгдльного Фо}цу БюджЕту
]а 2022 piк

]АтвЕрдreно
Нзкз! MlHicryTш фiнансiв УкFiни
28 сiчн! 2ф2 щ 19 J7
(у Fдкц,i ндхд]уМitюWтш фнансiв Укрiни
вiд 26 ли.топц. 20I2 рryЕ ]220)

Затверлжо+шi у cyмi Зl бl7 569,00

lкu l mцllо,lо?lu

Аtцрiй ШАИКАН

Марща НАеЗЖА

Андрiй ШАЙК

один мlльион ullcтcoт с|мнадщть


