
Затверлжений у cyMi 5]262I00 грн tП'ятцесяI
три мIльиона двlстl шtсt rrесяl лвi тисячj сrtl
грв.)

(сума сповами i цифрами)

коulт()рис
па 2023 piK

(код за СДРЛОУ та найменуванн, бюдж€тноi установи. opmlli]:tцii)

{найменуванвя [licтa, райопу. областi)
Вил бюлжету державний
код Та назва Вiдомчо'i класифiкаui'i видаткJв та кредитування бюджету 220 MiHicTepcTBo освiти i науки-и украiни
::jЗ:i']Y:::',.ry::]:1:.::tiT"l]iвилаткiвтакpели'lyваlIнядсpжi"@,iffi;ffiffiъf**
:::,1.11,:.1::l :P_::Ja]'i 

Hoi КЛаСИфlКаЦiI ВИДаткiв r а кредлtгування мiсчёвих бю:жеr i" l йдli наз*JипБйI програNillо,iкJlасиQlкацll видаткlв та кредиryваIIня мiсцевих бlолжстiв) l
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KollтiB iз спецiального dlонду бюлжету. ч т.ч.
надходження вiд плати за послуги, tцо надаються бюджетниN|и

lDIa l а за послуги шо надаю t ься бкrджетним и ус t ановами згiдно l 2_50l0l00

надходr(ення бюджетних устаноs вiд додатковоi (господарськоi)

llлаlа,,а огенд) майнit бю;жеtлttх 1ctaltrrB. ltto rдiйсttпсrьсl
,1повiдно ло Закону Укпаlни "Пго оренду trержавноl о 1а

llil_]\ол,ке1,1ня бюдже] них ус l анов Bi: pea.tt зацi'.r в ус гановленом1
оDядкv маина lKDlM Hanvxonto.o мiйнr]

На:ходжелня. olo отримуюlь державнi i *o"y"Mu", заклч.rГ
професiйноi { професiйно- l ехнiчilоit. фаховоi персJвпшоi та вишоi

вlд роlvtщенIlя на деIlоlигах lиvllасоао вlлыlих
)тних коштiв, отриманих за надання платних послуг, якщо
закладам законом надано вi(повiлне праsо; надхолження,

що отримують державнi i комунальнi заклади фаховоi передвиtцоi
та вищоl освlти. HayKoBI устаItови та заклади культури як
вiлсотки, парахованi на за-ltишок коштiв па поточних paxyllkax.
вiлкритих у бlнках лсржавного сектору .]ля рt,.мiщення Ёласних

Iжellb. о гриманиI як плJ la зч посл) l lt. шU llа.]аюl ься нltvи
з ocHoBHoto дiял|,Iliсr ю. б,lаl олiйIli sнески la гранТп

На,tхrr:ження. шо tl lримуlоl ь бк,.,lже lHi } с tn,,o"u пiд пцuпu?"iБ
органiзаtliй. фiзичних осiб ra вiл itlшлх бlод*еrнил ycraH,iB дп"

цiльоаих }а\одlв. у тому числt lаходiв з сiдчуiкеlrня для
поц,ео lемельних лlлянок,]0 ро]мiшених на нич iнших

r Kr iB HepyxoMol о майна. що перебуваЙ l ь у прп"чl нiй 
"rас"Йiilичпих аоо юридичних осlб



i розробкu, o\peMi,axolru !1о реалiзацii' dер)савнuх

iрозробки, oKpeMi заходи розвитку по реалiзачii

заходи по реалiзацii державних (регiональних) програм, не

Субсидii та поточнi трансферти пйлрисмствам (установам.

урядам iноземних держав та мiжнародним

5з 262 l00,

об таiнання i прейlе tп iB iов?ос, пlроково?о

i,траrtсферти органам аержавного управлirпtя iltших

тралсфсрти урялам iнозсмних держав та мiжнародним
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