
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 
28.01.2002 №57
(у редакції наказу Міністерства фінансів 
України від 13.11.2020 №707)

Затверджений у сумі 16 208 400

(шістнадцять мільйонів двісті вісім тисяч чотириста) грн.

( код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи)
м. Київ

(найменування міста, району, області)

Вид бюджету Державний бюджет.
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету 220 Міністерство освіти і науки України 
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету
2201190 "Виплата академічних стипендій студентам (курсантам), аспірантам, докторантам закладів фахової 
передвищої та вищої освіти”
(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевих бюджетів)_______________ )

(грн)

Найменування Код
Усього на рік

РАЗОМ
Загальний фонд

Спеціальний
фонд

Ь 2 3 4 5
НАДХОДЖЕННЯ - усього X 16 208 400 16 208 400

Надходження коштів із загального фонду бюджету X 16 208 400 X 16 208 400
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у тому числі X X
надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно 
із законодавством 25010000 X

Плата за послуги, шо надаються бюджетними установами згідно з їх основною 
діяльністю 25010100 X

Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності 25010200 X
Плата за оренду майна бюджетних установ, шо здійснюється відповідно до Закону 
України "Про оренду державного та комунального майна"

25010300 X

Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна 
( крім нерухомого майна) 25010400 X

інші джерела власних надходжень бюджетних установ 25020000 X
Благодійні внески, гранти та дарунки 25020100 X
Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, 
фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у 
тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та 
розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній 
власності фізичних або юридичних осіб

25020200 X

інші надходження, у  тому числі X
інші доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету) X
фінансування(розписати за кодами класифікації фінансування бюджету за типом 
боргового зобов ’язання) X

повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації 
видатків та кредитування бюджету, класифікації кредитування бюджету)

X ** **

ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ -усього X 16 208 400 0 16 208 400
ҐІоточні видатки 2000 16 208 400 0 16 208 400

Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100
Оплата праці 2110

Заробітна плата 2111
Грошове забезпечення військовослужбовців 2112
Суддівська винагорода 2113

Нарахування на оплату праці 2120
Використання товарів і послуг 2200

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210
Медикаменти та перев’язувальні матеріали 2220
Продукти харчування 2230
Оплата послуг (крім комунальних) 2240
Видатки на відрядження 2250
Видатки та заходи спеціального призначення 2260

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270
Оплата теплопостачання 2271


