
Затверлжений у cyMi 797240600 грв (CiMcoT
дев'яяосто ciM мiльЙонiв двiстi сорок тисяч
шiстсот глн.)

(сума словами i циФрами)

кошторис
иа 2023 piK

(Nод ra СДРllОУ ra sаймсUування бюджстноi устплови,

(найNtенування iticтa, району. областi)
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Вил бюлжету державний
код та назва вiдомчоi класифiкацii видаткiв та кредитуванttя бюджету
код та Еазва програмво'i класифiкаuii видаткiв та кредитуванпя державного бюджету 220l l60 Пiцготовка кацрiв закладами
вишоi освiти та забсзпечсння цiяльностi ix баз практики
(код та назва програмноi класифiкацii видаткiв та крсдитування мiсцевих бюджетiв (код та Ilазва Типовоi програ[tноi
класифiкацii видаткiв та кредитування мiсцевих бюджетiв) )
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найменчвання Код
Ycbol,tl на piK

Рr\ЗО1\4'}ar а:rыrиii t|xlIr,{ Спецiiчrьний фонл
l .l .1

_ý

НАДХОДЖЕННЯ - УСЬОГО х 2Е5 240 600.00 5l2 000 000.00 797 240 б00.00
Надхолженвя коштiв iз загального фонду бюджету х 285 240 600.00 х 285 240 600,00
Надходженвя коштiв iз спецiального фонду бюджету, у т,ч, х х 5l2 000 000.00 5l2 000 000.00
- надходження вiд плати за послуги, що надаються бюдrкетними
установами згlдно tз законодавством 250I0000 х 5I2 000 000.00 5I2 000 000.00

- плата за послуги що надаються бюджстними установами згiдно ]
lx основною дlяльнlстю

250l0l00 х 4?7 з00 000,00 477 ]00 000,()0

- надходження бюдrкетних установ вiд додатковоi (господарськоi)
дlяльностl

250l0200 х ]] 700 000,00 зз 700 000.00

- плата за оренду майна бюджетних уставов. цо здiйснюсrься
вiдповiдно до Закону Украiни ([lpo оренду державноло та
комунальноло маина))

250l0300 х l 000 000.00 l 000 000.00

- надходже,lпя бюджетннх установ вiд ремiзацii в установленому
llорялку майна {KpiM нерухомого майна) 250I0400 х

lншi джерела власних надходжень бюджетllих установ 25020000 х
Благодiйнi внески, гранти та дарyнки 25020l()0 х
Надхолження. що о1.pимую,гь бюлжетпi устаliови вiд пiдприемс,гs.
органiзаuiй. фiзичних осiб та вiд iвших бюджетних установ для
виконання цlльових заходlв, у,гому числl ]аходIв з вlдчуженн, д.lя
суспiльяих погреб tсмельниlr дiлянок га розчilttених на них iнших
об'гкгiв HepyxoMo1,o майна. шо перебуваю,lь у приваtнiй власносгi
фjзичпих або юридичних осiб

25020200 х

надходження. що отримують держаsнi i kotlyHMbHi заклади
професiйноТ (професiйно-техн iч Hoi). фаховоi передвишоJ та вишоi
освiги вiд ро,rмiщення на депо]итах Lимчасово вiльних
бюджетних коштiв, отриманих за надання платних послуг, якщо
таким закладам законом надано вiлповiдве право; надходженнr,
Що отримують державнi i комунальнi заклади фахово'i передвиulоi
та виlцоl освlти, llaykoвl устаlIови та заклади культури як
вlлсоr,ки! HapaxoBaнl на залишок KolllTlB lla llоl,очних рахунках,
вlдкригих у бJнкll\ лержilвноtо секlог) .:L,lя рll,}мlIцсllня вJlJсни\
падходжень, отрима-l]их як llлата за послуI-и, що |lалаюгься tlпми
згlлно з ocHoBHolo дlяльн|стю, олаголlинl BпecKlt та гранти

25020]00

lншi ltаjtходження. у тому чиоtil х
lHшrl доходи х
фiнансуlrання - ра]ом х

" повернсння кредитrв до оюджету х
ВI,1ДАТКИ ТА НДДДНI]Jl КРЕДИТlВ _ усього х 285 240 600,00 5l2 000 000.00 797 240 600_00

IIо'l'очlri вилаr,ки 2000 285 240 600.00 ,192 000 000,00 777 240 600.(х)
Оllлата працi i пара]tуван|iя lla заробiтп\,плil'l,ч 2l00

21 l0
Заробiтна плата 2l II
Гроцоsе забезпечеяня вiйськоsослужбовцiв 2l12
CyaaiBcbKa винагорода 2l I]
HapsxvBallll'l tIa оплатч прдцi 2l20
Вrrкорисr,аппя ToBapiB i lк}слчr 2200



i розробкu, oчpeцi ,ахоiu по ресuiза|i[ iерхавнuх

i розробки, oKpeMi заходи розвитку по рсалiзацiТ

oKpeмi заходи по реалiзацii державяих (регiоналъних) програм, не
вlднесенl до заходlв розвитку

та поточнi трансq)ерти пiдлрисмствам (ус,гановам,

урядrlм lнозеlчних дсржав та мlжнародним

траясферти орланам державцого управлiппя iпurих

,трансферти 
урялам iноземних лержав та мi;кнародltим

1-1аланrrя крели,r,iв оDгаllам деDжавllого управлittttя iнших rliBHiB
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