
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
28.01.2002 року Ме 57

(у редакції наказу Міністерства фінансів України
04.12.2015 Ме 1118)

Затверджений у сумі П'ятнадцять мільйонів чотириста.
тринадцять тисяч дев'ятсот гривень00 коп.
(15. 413 900 грн.00 коп.)

(сума словами і цифрами)

Заступник Міністра освіти і науки з питань
Й

європейської інтеграціїп (посада)

торез - оз Олексій ШКУРАТОВ

ч---

КОШТОРИС
на 2023 рік

код 44165850 УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ НАУКИІ ТЕХНОЛОГІЙ

ПиоЖою
. дем аідлис

Мч 8Й паз р.

(код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи)

м. Дніпро
(найменування міста, району, області)

Вид бюджету ДЕРЖАВНИЙ

код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету 220, Міністерство освіти і науки України

0;

мл.

з

код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету 2201040 Науковаі науково-технічна
діяльність закладів вищої освіти та наукових установ

(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної
класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів У )

(грн)
Усього на рік

Найменування Код спеціальний РАЗОМ
загальний фонд фонд

1 2 З 4 5

НАДХОДЖЕННЯ - усього хХ 2247 500,00| 13 166 400,00 15 413 900,00
Надходження коштів із загального фонду бюджету х 2 247 500,00 х 2 247 500,00
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету,у тому числі: х -| 13166 400,00 13 166 400,00

надходження від платизапослуги, що ні ет:винар

ад нання,зро надантикся біобореннноми 25010000 х| 13166400,00||13 166 400,00
установами згідно із законодавством
Платаза послуги, що нада юджетним ами згіднозїорНАР вени ПОНАННАНЮТОМОІарріоо х| 13166 400,00|||13 166 400,00
основною діяльністю
ДГаду 1 і, м ї Горур. Її,Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської
б ; еникнренкку 25010200 х '
діяльності

Ллата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється
відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального 25010300 Х є

майна»

Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому 25010409 Х - |
порядку майна (крім нерухомого майна)
інші джерела власних надходжень бюджетних установ 25020000 Х і зі

Благодійні внески, гранти та дарунки 25020100 з і

Надходження, що отримують бюдожетні установи від підприємств,
зрганізацій, фізичних осіб тавід інших бюджетних установ для виконання

|

ильов содів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб 25020200 Х - з

земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що
перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб
Надходження, що отримують державнії комунальні заклади професійної
(професійно-технічної), фахової передвищоїта вищої освіти від розміщення на
хамозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання

платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право;
надходаження, що отримуютьдержавніі комунальні заклади фахової

25020300 х
передвищої та вищоїосвіти, наукові установи та заклади культури як - Я

носотки, нароховані на залишок коштів на поточних рахунках, відкритих у
банках державного сектору для розміщення власних надходжень, отриманих
як плата за послуги, що надаються нимизгідно з основною діяльністю,
благодійні внески та гранти
інші надходження, у тому числі: з -

інші доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету) - -

фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування х Й

бюджету за типом боргового зобов'язання) І

поверненнякредитів до бюджету (розписати за кодами програмної Х

класифікації видатків та кредитування біоджету, класифікації З ка жи

кредитування бюджету)
ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ- усього Х 2247 500,00| 13 166 400,00 15 413 900,00

Поточні видатки 2000 2247 500,00| 12 126 400,00 14 373 900,00



Оплата

Оплата

плата
забезпечення

С

Нарахування на
і

обладнання та

Оплата
на

Видаткита заходи спеціального
Оплата нальних та
Оплата теплопостачання
Оплата водопостачання та водовідведення
Оплата
Оплата
Оплата інших та інших

Оплата
ос: заходи по державних

окремі розвитку по

по реалізації програм, не

розвитку

зобов'язань
зовнішніх зобов'язань

Субсидії та поточні

Поточні

Поточні іноземних
Соціальне забезпечення
Виплата пенсій і допомоги

Інші виплати населенню
пші поточні видатки
Капітальні видатки

основного
обладнанняі

Капітальне

Капітальне буді житла
Капітальне інших об'єктів

Капітальний ремонт

Каштальний житлового
Капітальний інших об'єктів

та

житлового
та інших об'єктів

пам'яток та

Іридбання землі та немат
Капітальні

Надання
Надання кредитів органам
Надання
Надання інших

о 9 жав и
пбуектареьнужноб (підпис)

2 247 500,00

2 247 500,00

до класифікації кредитування бюджету та не враховується у рядку нанжорИнння
зу
- усього".

рівня, крім головних розпорядників та національних закладів вищої освіти, яким

12126

12 126 400,00

12 126 400,00

1040 000

14 373 900,00

14 373 900,00

1040 000

бюджеті.



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
28.01.2002 року Мо 57
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
04.12. 2015 Мо 1118)

Затверджений у сумі тридцять три мільйона чотириста
п'ятдесят одна тисяча сімсот певне (33 451 700,0 грн)

КОШТОРИС
на 2023 рік

код 44165850, УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ НАУКИІ Т.

(код за ЄДРПОУта найменування бюджетноїустанови)
м. Дніпро

(найменування міста, району, області)
Вид бюджету ДЕРЖАВНИЙ

код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету 220, Міністерство освіти і науки України 5

з

код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету 2201190 Виплата академічних стипендій
студентам (курсантам), аспірантам, докторантам закладів фахової передвищої та вищоїосвіти

(код та назва програмної класифікаціївидатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типовоїпрограмної
класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 5 )

(грн)
Усього на рік

Найменування Код б спеціальний РАЗОМ
загальний фонд

фонд
1 2 3 4 5

НАДХОДЖЕННЯ - усього Х 33 451 700,00 - 33 451 700,00Надходження коштів із загального фонду бюджету х 33 451 700,00 х 33 451 700,00
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у томучислі: Х - - -
надходженнявід плати за послуги, що надаються бюджетними 25010000 хустановамизгідно із законодавством и

Платаза послуги, що надаються бюджетними уст зами згідно з їхлати ре т цо над. ься бк етними установами згіднозїх 25010100 х йосновною діяльністю
Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської)
М

я й 25010200 х -діяльності

Платаза оренду майна бюджетних установ, що здійснюється
відповідно до ЗаконуУкраїни «Про оренду державного та комунального|25010300 Х -
майна»
Надходження бюджетних установ від реалізації в установленомуС

:
е уста

и
ра (ії в) /у 25010400 х - зпорядку майна (крім нерухомого майна)

інші джерела власних надходжень бюджетних установ 25020000 Х - Я

Благодійні внески, гранти та дарунки 25020100 Х 5 З

Надходження, що отримують бюджетні установивід підприємств,
організацій, фізичних осіб тавід інших бюджетних установ для виконання
цільовихзаходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб 25020200 Х - -
земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що
перебуваютьу приватній власності фізичних або юридичнихосіб
Падходження, що отримують державні 1 комупальні заклади профестіної
іпрофесійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти від розлищення на
депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання
платних послуг, якщо такилі закладам законом надино відповідне приво;
надходження, що отримують державніі комунальні заклади фахової

хпередвищої та вищої освіти, наукові установи та заклади культури як 25020300 Я 1

відсотки, нараховані на залишок коштів на поточних рахунках, відкритих у
банках державногосектору для розміщення власних надходжень, отриманих
як плата за послуги, що надаються ними згідно з основною дія. їтьністЮю,
благодійні внески та гранти
інши надходження, у тому числі: х - м

інши доходи (розписатиза кодами класифікації доходів бюджету) и зі

фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування
З й Дбюджету за типом боргового зобов'язання)

повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної Х

класифікації видатків та кредитування бюджету, класифікації
Х Р Ркредитування бюджету)

ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього х 33 451 700,00 - 33 451 700,00
Полочні видатки 2000 33 451 700,00 - 33 451 700,00



І 2 3 4 5
Оплата прації нарахування на заробітну плагу 2100
Оплата праці 2110
Заробітна плата 211Ї
Грошове забезпечення військовослужбовців 2112
Суддівська винагорода 213
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 иа з -Оплата послуг (крім комунальних) 2240 - є зВидатки на відрядження 2250 з з -Видатки та заходи спеціального призначення 2260 в з Щ

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 з а зОплата теплопостачання 2271 - - єОплата водопостачання та водовідведення 2272 - - -Оплата електроенергії 2273 - в аОплата природного газу 2274 я з зОплатаінших енергоносіїв та інших комунальних послуг 2275 - е зОплата енергосервісу 2276 - 2 -Дослідженняі розробки, окремі заходипо реалізації державних (регіональних) 2280
програм
Дослідження т розробки, окремі заходи розвиткупо реалізації державних 2231
(реє чональних) програм
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до 2282
заходів розвитку
Обслуговування боргових зобов'язань 2400 - - -
Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань 2410 - - -
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань 2420 - - -
Поточні трансферти 2600 і - -
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610 - - -
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620 - - -
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним орі анізаціям 2630 не з з
Соціальне забезпечення 2700 33 451 700,00 - 33 451 700,00
Виплата пенсій і допомоги 2710 - - -
Стипендії 2720 33 451 700,00 - 33 451 700,00
Інші виплати населенню 2730 З г З
Інші поточні видатки 2800 - -
Капітальні видатки 3000 - -
Придбання основного капіталу 3100 - - -
Придбання обладнанняі предметів довгострокового користування 3110 - я

Капітальне будівництво (придбання ) 3120 - - є
Капітальне будівництво (придбання) житла 3121 - - з
Капітальне будівництво (придбання ) інших об'єктів 3122 - - с

Капітальний ремонт 3130 - - -
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) ' 3131 - - -
Капітальний ремонт інших об'єктів 3132 є о -
Реконструкція та реставрація 3140 - - с

Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141 т 2 в

Реконструкція та реставрація інших об'єктів 3142 з в; з

Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури 3143 - - б

Створення державних запасів і резервів 3150 М М 1

Придбання землі та нематеріальних активів 3160 З є -
Капітальні трансферти 3200 - -
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210 - -
Каштальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220 - - -

3230
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям
Капітальні трансферти населенню 3240 з г з

Надання внутрішніх кредитів 4110 - -
Надання кредитів органам державного управління іншихрівнів 4111 - - 2

Падання кредитів підприємствам, установам, організаціям 4112 - - -
Надання інших внутрішніх кредитів 4113 З з з

АНадяшня Зовийшніх кредитів 4210 - - -
|Нерозподійені видатким 9000 є - -- -/ Ф г/ «тех У/З іОтоА -4Ї 25 С Олександр ВЕЛИЧКОФ х УТ М 2 « (підпис)

х Т яо й "оловний бухгал | Віра ТКАЧ
о і 1 (підпис) Й
з С 4ма ЯУ

ЧІ оМ й 4 АХ
59

КУ / г, ззиДума проставляєтьвя зд кодом/відповідно докласифікації кредитування бюджету та не враховується у рядку "НАДХОДЖЕННЯ - усього"
ьЧ У ЗаповнюєтьсяЖ ми нижчого рівня, крім головних розпорядників та національних закладів вищоїосвіти, яким безпосередньо встановлені призначення у державному бюджеті."А | ВА?



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
28.01.2002 року Ме 57
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
04.12.2015 Ме 1118)

Затвердженийусумі двісті два;
шістдесят шість тисячп'яте!

КОШТОРИС
на 2023 рік

(сума

Заст

код 44165850, УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ НАУКИ І ТЕХНОЛОГІЙ
(код за ЄДРПОУта найменування бюджетної установи)

м. Дніпро
(найменування міста, району, області)

Вид бюджету ДЕРЖАВНИЙ

код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету 220, Міністерство освіти і науки України

з

имільйо о

чайно

(298

165
504.бзрн)

Кк фра
це ні Ф
13 м
М Св дДАнИЯЇН

ВА

У у
т

з

кодта назва програмної класифікаціївидатків та кредитування державного бюджету 2201160 Підготовка кадрів закладамивищоїосвітита забезпечення діяльності їх баз практики

(код та назва програмної класифікаціївидатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної
класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів й

(грн)
Усього на рік

Найменування Код - . РАЗОМ
загальний фонд |спеціальний фонд

1 2 З 4 5

НАДХОДЖЕННЯ - усього х 153 166 500,00 70 000 000,00 223 166 500,00
Надходження коштів із загального фонду бюджету х 153 166 500,00 Х 153 166 500,00
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету,у тому числі: х -| 70000 000,00 70 000 000,00
надходженнявід платиза послуги, що надаються бюджетними

: -
рожуєм,

зар

25010000 хр 70000 000,00 70 000 000,00установамизгідно із законодавством
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідноз їхее і Й

Ж 25010100 Х| 48000 000,00 48 000 000,00основною діяльністю
Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської)

з ;
: 25010200 хр 20000 000,00 20 000 000,00діяльності

Платаза оренду майна бюджетних установ, що здійснюється
відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального|25010300 Х 2 000 000,00 2 000 000,00
майна»
Тадходження бюджетних усі ід реалізаціїву леномуНадхе МоЮвиЮ я бюджетних ус танов'єв реалізації в установленому 25010400 х З -порядкумайна (крім нерухомого майна)

я 258 гіти! джерела власних надходжень бюджетнихустанов 25020000 х я -
; пт 2502Благодійні внески, гранти та дарунки 25020100 Х 5 -

Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств,
організацій, фізичних осіб тавід інших бюджетних установ для виконання
цільовихзаходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб 25020200 Х - -
земельних ділянок та розмицених на них інших об'єктів нерухомого майна, що
перебувають у приватній власності фізичних або юридичнихосіб
Тадходження, що отримують державні ї комунальні заклади професійної

(професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти від розміщення на
депозитах тимчасово вільних бюджетних коштив, отриманих за падання
платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право;
надходження, що отримують державніі комунальні заклади фахової

5020300 Хпередвищої та вищої освіти, наукові установи та заклади культури як
25 7 1

відсотки, нараховані на залишок коштів на поточних рахунках, відкритих У
банках державного сектору для розміщення власних надходжень, отриманих
як плата за послуги, що надаються нимизгідно з основною діяльністю,
благодійні внески та серанти
інші надходження, у тому числі: - З

інші доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету) х У З

фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування
х 4 збюджету за типом боргового зобов'язання)

повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної Х

класифікації видатків та кредитування бюджету, класифікації з РУ бкредитування бюджету)
ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього х 153 166 500,09 70 000 000,00 223 166 500,00

Поточні видатки 2000 153 166 500,00| 69 000 000,00 222 166 500,00
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'язувальні

ти, мат
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Іродукти харчування
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на

та заходи спеціального
послуг та

а теплопостачання
Жжлата водопос тачання та водовідведення
плата є. гії

плата одного газу
Оплата нших та інших комунальних послуг
плата

заходи по державних
153 166 69 000 222 166

пдження1
огональних)

окремі заходи розвиткупо реалізації державних
х

Ікремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені
розвитку

2282
153 166 69 000 222 166
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населенню 3240
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4111
4112
4113
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і і інших

тановам,дання
дання інших

ствам,
шніх

М
о жав Н з

оВоритірао27 єп
лекс

ВЕЛИЧКОМчтр ж о
(підпис)

(підпис) -«б, ГО
Віра ТКАЧ

до класифікації кредитування бюджету та пе враховується у рядку "НАДХОДЖЕННЯ - усього"
йнижчого рівня, крім головних розпорядників та національних закладів вищої освіти, яким р вет; р у у бюджеті.


