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Вид бюджету ffержавний,
код за еДРПОУ та найменування бюджетноТ установи 07834530, Нацiональний унiверситет оборони Украiни
iMeHi lBaHa Черняховського,
код та назва вiдомчоi класифiкацiТ видаткiв та кредитування бюджету 210, MiHicTepcTBo оборони УкраТни,

код та назва програмноТ класифiкацii видаткiв та кредитування державного бюджету 2101020, 3абезпечення
дiяльностi Збройних Сил УкраТни, пiдготовка кадрiв i вiйськ, медичне забезпечення особового складу,
BeTepaHiB вiйськовоi служби та членiв ixHix сiмейп BeTepaHiB вiйни.
(код та назва програмноТ класифiкацiТ видаткiв та кредитування мiсцевих бюджетiв (код та назва ТиповоТ програмноТ класифiкацiT видаткiв
rа {редt]тування мiсцевих бюджетiв)

Пiдстава перерозподiл планових показникiв вiдповiдно до пропозицiй вiдповiдальних за формування i виконання
бюджетних програм (пiдпрограм)

Сума змiн (+, -)

разомзагальний фонд спецiальний фонд
Код Найменування

Б2 з 4]

0,00 0,00НАДХОД}КЕННЯ - уеього
у тому числi

0,000,00ДОХОДИ (розписати за кодами шасифiкацii доходiв бюджету)

0,00 0,002501 000с надходження вiд плати за послуги, що надаються
бюджетними установами згiдно iз законодавством

30 500,0030 500,0025сi с200 надходження бюджетrих ycтaiioB вiд додатковоТ (господарськоi)

дiяльнсстi

-30 500,00-з0 500,002501 0з00
i]лата за сренду майна бюджетних установ, цс здiснюеться
вiдловiдно до Закону Украlни 'Про оренду державного та
комунального майна"

фiнан
за fлпом

Су*ВаННЯ (рсзписати за kодами шасифiкацiТ фihансування бюджету
бсргоsсгс аобов'язанЕя)

йсвернення кредитlв дО бЮджетУ (розписати за кодами
лрограмноТ класифiкацjl видаткiв та кредитування бюджету. класифiкацii
кредитування бюджету)

0,00 0,00ВИДАТКИ ТА НМАННЯ КРЕДИТlВ - уGього

у тому числi

0,000,00ВИДаТКИ (рсзписати за кодами економiчноl' класифiхацiI видаткiв бюджету)

Поточнi видатки2000

22аа Вчкорuсmання moBapiB i послуе

;-ll lu Предмети, матерiали, обладнання та iHBeHTap

НаДаННЯ КРеДИТiВ З бЮДЖеry (розписати за кодами класифiкацii
кредитування бюджету)

рськоТ служби /
нсового пiдроздiлу

г]qзяiна Толок
Номер довiдки ДКУ, 1977 11
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