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Затверджеrий у cyMi: двiстi сорок п'ять тисяч
сто цривень 00 коп. (245 100,00 грн.)

словами i чифрами)
академii

при Президентовi

;, t сlч zш0
Реsетицiйний tФ ос,ов

вй;рml-"T;- _l ,0*Ц

I

_I
J

кошторис
на 2020 piK

23213365 Одеський регiональний iнстиryт державного управлiння Нацiональноi академiiдержавцого управлiння при
Президентовi Украihи

А.П.Савков
iцiа-тlи i прiзвище)

(кол за еДРПОУ та наЙшrценування бюджетноТустанови)
м. Одеса

(наiп,rенувалшrя MicTa, району, областi)
Вид бюджеry ДеDжавний,
кoДTaназвaвiдoмчoiкласифiкaцiiвиДаткiвтaкpeДиTyBaнI{ябюджеry,
код та назва програмноТ класифiкацii видаткЬ та кредIrryванtul державного бюддеry 0301080 "HavKoBa i начкtiво-те*нiчна
дiяльнiсть y сферi деDжавного yпDавлiння. стпатегiчних пDоблем внчтDiшньоi та зоьнiшньоI полiтики i з питань
посеDедцицтва та пDимирення при вирiшеннi колективних трудових спорiв (конфлiктiв)"

код та ншва програмноТ шlасифiкацiТ видаткiв та кредиryванrrя мiсцевlж бюджетЬ (код та назва ТиловоТ програмноТ
кл ас и фiкацiТ видаткiв та кред ич/вання мiсцевлu< бюджетЬ)_

Наймен}ъання Код
Усього на piK

рАзомзагальний

фонд

спецiальшай

фонд
l 2 3 4 5

НАДХОДЖЕННЯ - YСЬОГО х- 245 100 х 245 100
Надходження коштiв iз загального фонду бюджетч х 245 100 х 245 100
Надходження коштiв iз спецiального фонду бюджету, у т. ч. х х

250la0a00 х

._ .1 IIлота 1а послJги? що надаються бюджетнrдrци устlновами згiдно з Тх

основною дiяльнiстю;
25010100 х

, - нlдцо_дщення бюджетнIlD( установ вiд додатковоТ (госпопарсьцоi)
дiяльностi;

25010200 х

,..- fiдата за оренду'майна бюджетнrо< установ, що здiйсшоеться вiдповiдно до
Зако,ну УкраlЪи "Про оренду держzIвного та коIчryнальною майна";

25010300 х

бв l

250l0400 х
майна (KpiM нерухомоцо майна);
-.- iHuli dсюерела власн1.1х наdхоduсень. бюdжепнltх усm ан ов 250200000 х

: бдагодiйнi внески, гранти та дарунки; 25020100 х
.:-.н@,щQдженIUI, що отршryтоть бюджетнi установц вiд пiдприемств,

9рга,нЪацй2 фiзичlщ осiб та вiд iншшr бюджетншr устаЕов дIя виконаЕIuI

цiльовшr заходiв, у тому числi з вiдчуженлrя дtя суспiльlпп< потреб земельнлD(

дiлянок та розмiщенtоi на HIID( iншло< об'ектiв нерухомого майна, що
перебувають у прIватнiй власностi фiзичнш< або юридичнrд осiб:

25020200 х

,_:.IgIo. дже,ци? що отрL]ry_Iуоть лgржlвнi i комунальнi 1аюIади професiйшоi
("рgф:чiП,еg-;9хgiчцоt), Фах9воi гlер9шцщ9Т 1а вцIп9i ос_вilи_вiл polM_ilugнIul на

49по:з.чта,ц т]щ:асово вiльrлпс бюджетнlоt коштiв, отршrлlнID( за нада_ншI 
.

IшtтнIа( посlIг, якщо таким закJrадам законом надано вiдповiдне право; кошти,
що отрIц,I}тоть державнi i комунальнi зацJади фаховоТ п9редвищоТ та вищоТ

оевiти; HayKoBi установи та закJIаJIи культури як вiдсотки, HapaxoBaHi на
зzlлицIохкоштiв,на-поточнID(-рахуцках, вiдкрlтгlа< у банках державного сектору
длпя розмiщешUI власнlD( надходжеЕь, отриманI.D( як ппата за послуги, що

25020300 х

25020400
зчlмовленням. так i на \4\,IoB€lx фiнансовоТ пiдmюлки
,- iHtai н,аdхоdсюення, у m. ч. х



- i"-i dо*оd" Фо,"",о, dапtu класuфiкацii'dохоdiB бюdпсеm
- cf littансування (poзllttcattttt за Kodalltt tlлсtсttфliкаrliI rlri*,оу*ru, бrd"u,,

l,Ll Ll 11 o_\,l бо рюв ое о зоб cl в'sLз ct н н _

- ,lоверненllЯ KpedumiB do бкэdлюеttl1l( lэозпuсаtttч за коdсtуtц проераltноi.
tl,tctcttQliKatlii'BudamKiB пlа Kpedt,tlllyBctHltя бюdэtсепlу, t<itacttфiKallii'tipedtt1,l1y1aHllrl

ВИДАТКИ ТА н}Iя крЕдитIв -

IIоточнi видатки 245 l00
Оп,лаrпа працi i

iали, обладнання та iHBeHTa
Меликаменти та

Видатки та заходи спецiального призначення

() tl,, t а lll а в о d rэ по с lll a,t Q н l l я l11 а в о d о в i d rз е d е н н я
()п.:tаtпа

Oll,,lama

Оtl.:t апlа itltttttx е н е, llB l1la IHul|,|x Ko,l1
()п:tаtпа

iдження i розробки, oKpeMi заходи по реалiзацii лер*аu*,йх 1ре"iопа.гrurrrg

idэrcеннЯ i розробкч, оt<ре.ъti захоdЧ пrэ реа,liзсttlii| dерлtсавнtх (peeioHa,tbltu-r)
2,х5 l00

OKpe_tti захоdu tз.сl pea,ltiзatlii'dep."ltcaBHt.tx (peeiotta,lbltttx) пprlzpatt, не BidHeceHi Оо

st борzовttх зобов'язонь
ння вt-tутрiшнiх их зобов'язань
ння зовнiшнiх боргових зобов'язань

Поmочнi
Субсидii та поточнi трансферти пiдприемств4, 1y"rut o"
Гlоточ н i жавного управлiння iнших piBHiB

ядам 1ноземних держав т? мiжнародним органiзацiям
соцiальне забезпечепня
виплата пенсiй i допоп,ttlгtt
С,ги пендiТ

l ншt i вttплати населеннк)
[ншi поточнi видатки
капiтальнi видатки
п ння основного

ння обладнання i п в довгострокового
капiтальне будiвництво
kaпilltaцblte

ня) iHutttx об'скпliв
капiтальний
Ксlпi.mал bttttt't

капiтальний ttT iншttх об'сктiв

Р eKrlH с п (t рес lп crчp al1 iгL i н u.l ttx об' скпl i в
Рес iя па.л,t'яlпок

их запасlв 1 резервlв
идбання землi та нематерiальних активiв

капiтальнi
капiта-пьнi и€lчIствам (ycTarroBaM, органiзацiям
капiтальнi ам держарного управлiння iнших piBHiB

Поточнi



капiтальнi трансферти урядам iноземних держав та мirкнародним органiзацiям
Idап ir-aTrbHi

Ll:.tOclt tня a.lt 0е 1ээtс ав rt ozcl уп р ctB.lt i t t ня itt utux

11аdання irttuttx Brt

Налання зовнiшltiх кпедитiв

надання вн

,*6ffщщ
ник вiддiлу планування фiнапсiв,

плiсячь, piK)

М.М. Iжа
(irrirlia,T и i trрiзвlltrlс t

I.}I. llIrrснз_
(iнiuiа_.Iи i прiзвиIItс)


