
l науки з пиl,ань

lllкурдтов

кошторис
нд 2023 piк

020?l20S Харкiвський наuiональний упiверситет iMerri В.Н.Каразiна
{код за СДРПОУ та найлiенуванвя бюлжФвоi установм, органirацii)

(найменуsання Micтa, району, областi)

вид бюджету державний
*од та назваЪiйГчоi'класифiкачii вилаткiв та кредитування бюлжету 220 Цiнiстепстю_освЦg_i науки,Украiни
;;;,; ;;r;" прЬграмноi клаёифiкацii видаткiв Ti крслитування лер",авного бюлжету 22Ql040-Науховпi-наУКОВО:lеХНiЧ,Ша
дlяльнIсть заклацlв вишоl освlти та наукових установ
(-"д ," наз*-р"aр""r"'r' -"aфiкацlI видаткlв та кредитування мlсцевих бюджетiв (код та назва ТиповоТ програмноi

-- класифiкачii вЙлаiкiв та крелитування мiсцевих бюджетiв) )

найменчвання Кол
Усього на piK

рдзоl\4
Загальний rЬонл спецiальний tDонл

l з 4 5

НАДХОДЖЕННЯ , усього х 40 240 93l,00 400 000,00 40 640 Ез 1.00

На,fходження коштiв iз заrальяого фонду бюджету х 40 240 931.00 х 40 240 931.00

Надходжеriня коштiв iз спеttiального фонлу бrоlжету, у r.ч, х х 400 000,00 ,100 000,0()

- налхолrкення вiд пJlаl,и ]а послуги! що надак)ться бюджетiиN|и
чсl,анrrвами згiдно iз законодавствоlll

250l0000 х 400 000.00 400 000.00

- пла,га за послуги tllo надаються бюлжстними ус,rановами згi.llно з
lx основною лlяльнlстю

250l0l00 х 400 000.00 400 000.00

- налхолження бюджеr них установ вiл лола,гковоi 0,осtlодарсько-l)
дiяльностi

250l0200 х

- ллаrа за оренду майна бр.лжетних установ, що здiйсвю€ться
вiдповiдно до Закону Украiви (Про оренду державното та
комунального майна)

]50l0]00 х

- налходження бюджетних установ вiд реалiзацii в установленому
поDядку майна (KpiM нерухомого майна)

250l0400 х

lншi джерела власяих надходжень бюджетнпх установ 25020000 х
та 25020l00 х

,Jадходження. lцо отримують бюажетнi установи вiд пiлприсмств,
органiзачiй, фiзичяих осiб та вiд iнших бюджетвих установ для
в конапня цlльових заходlв! у тому числ1 заходlв з вlдчуже яя для
суспiльних погреб земельних лiлянот та розviщених на_них iнших
об'сктiв нерухомого майна, чо перебувають у приватнiй власностl
фiзичних або юDидичних осiб

25020200 х

На.lхолження. шо отриvукrть лержавнi l KoMyHiLtbHi заклади
професiйноi (професiйно-технiчноi), фаховоi передвишоi та впщоi
освtти вlд розмlщення lIa депозитах тимчасово вlльних
бюджстяих коштiв, отриманих за,надалня пJIатних лослул. якщо
таким закладам законом надано вIдповlдне право; налходженняt
lllo о l риvуlо lb дсгжавнi i коvунаrыti закltа,Lll d,axoBoi пере,,lвишоi
га Bllllloi осsi,lи. llayKoBi ус,lанови та закlа,lи tiультури як
вiдсотхи, llapaxoBaнi яа залишок Kom,l,iB на поточнltх рахунках,
вiдкритих ) банкllх.lержавноlо сектогуд.Iя ро{мiшення в.lасних
на.lхоцжень. о,]риvаних як плаlа ta ntlc,Iyl и. цо наJаюlься ними
згiдно з основною дiялыriстю, благолiйнi BIlecKlt Ia граllти

25020]()0

lншiнадхолження. у тому чtrслi: х
_ Iншl доходи х
- фiнансYваяня - Dазом х
- повернення кредитiв ло бюдкету х

ВttДАТКИ ТА НАДАНЁUl KPEllrl'l'lB - усього х ,10 240 9з 1.00 400 000,00 40 6,10 931.00

поrочпi виjlдтки 2()(х) ]9 940 931,00 з70 000.00 40 з I0 9] 1.0()

Оплa,|,а прапi i парахувапня ltа,]аробi],ll), llJal,y 2l00
oLlatlla пpal|i 2l l0
Заробiтна плата 2lll
Грошове забезпечення вiйськовослух(боsцlв 2ll2
Су,rлiвська виtrагорола 2l l]
Нарахчванпя lla опJlаl}, пpalli 2l20



,7ilхення i розробкu. UKPe-ili за.tоDч по реu.пiзацi)' .)ерм'uвнu.\
40]l093!

l розробки. oкpevi ]ахоли розвиlку по рЙiiзiЙ
,1(J ] l(] 9з l

заходи по рсалi]ацii державлих (регiональних) програм, не
,ll до заходlв розвитку

та поточнi трансd)ерти пilприемствам (установам.

урядам iноземних держав та мiжнародним

обlаiнанпя i пpedtlelПig iов?о(:l роково?о

трансфсрти органам лержаsного управлiIпlя iнчlих

трапсферти урядам iноземllих llержав та мiжrrародним

t iэ\ '{!!frЩь 7;

st"Ьk*9stEB

ТФяIlа KAI'дl lоВСЬкл

надiя хРУслоВА


