
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету: 230 Міністерство охорони здоров’я України 
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету:
2301070 - Підготовка і підвищення кваліфікації кадрів у сфері охорони здоров'я, підготовка наукових та науково- 
педагогічних кадрів закладами 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 бю дж етів_________ )
Підстава: реєстр змін Л°3 від 18 січня 2023

(грн).

Код** Найменування

Сума змін (+, -)

РАЗОМ
Загальний фонд Спеціальний

фонд
2 3 4 5

X НАДХОДЖЕННЯ- усього 74 295 612,00 0.00 74 295 612.00
у тому числі:
Доходи

25010000
Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із 
законодавством

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

25010200 Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності

25010300 Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону 
України "Про оренду державного та комунального майна1’

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

25020000 Інші джерела власних надходжень бюджетних установ
25020100 Благодійні внески, гранти та дарунки

25020200

Надходження,що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних 
осіб та 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

25020300

Надходження, що отримують державні і комунальні заклади професійної (професійно- 
технічної), фахової передвищої та вищої освіти від розміщення на депозитних тимчасово 
вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам 
законом надано відповідне право; надходження, що отримують державні і комунальні 
заклади фахової передвищої та вищої освіти, наукові установи та заклади культури як 
відсотки, нараховані на залишок коштів на поточних рахунках, відкритих у банках 
держаного сектору для розміщення власних надходжень, отриманих як плата за послуги, 
що надаються ними згідно з основною діяльністю, благодійні внески та гранти

Фінансування, усього
401103 Короткострокові зобов’язання та векселі
401201 Довгострокові зобов’язання
602100 Залишок на початок періоду

Повернення кредитів до бюджету
ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього 74 295 612,00 74 295 612,00
у тому числі:

2000 Поточні видатки 74 295 612,00 74 295 612,00
2100 Оплата праці і нарахування на заробітну плату
2110 Оплата праці
2111 Заробітна тата



2112 Грошове утримання військовослужбовців
2113 Суддівська винагорода
2120 Нарахування па оплату праці
2200 Використання товарів і послуг 74 295 612,00 74 295 612,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
2220 Медикаменти та перев’язувальні матеріали
2230 Продукти харчування
2240 Оплата послуг (крім комунальних)
2250 Видатки на відрядження
2260 Видатки та заходи спеціального призначення
2270 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
2271 Оплата теплопостачання
2272 Оплата водопостачання та водовідведення
2273 Оплата електроенергії
2274 Оплата природного газу
2275 Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг
2276 Оплата енергосервісу
2280 Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 74 295 612,00 74 295 612,00

2281 Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) 
програм

2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів 
розвитку

74 295 612,00 74 295 612,00

2400 Обслуговування боргових зобов’язань
2410 Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань
2420 Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань
2600 Поточні трансферти
2610 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
2620 Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів
2630 Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям
2700 Соціальне забезпечення
2710 Виплата пенсій і допомоги
2720 Стипендії
2730 Інші виплати населенню
2800 Інші поточні видатки
3000 Капітальні видатки
3100 Придбання основного капіталу
3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
3120 Капітальне будівництво (придбання)
3121 Капітальне будівництво (придбання) житла
3122 Капітальне будівництво (придбання ) інших об'єктів
3130 Капітальний ремонт
3131 Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)
3132 Капітальний ремонт інших об ’єктів
3140 Реконструкція та реставрація
3141 Реконструкція житлового фонду (приміщень)
3142 ' Реконструкція та реставрація інших об'єктів
3143 Реставрація пам ’яток культури, історії та архітектури
3150 Створення державних запасів і резервів
3160 Придбання землі та нематеріальних активів
3200 Капітальні трансферти
3210 Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
3220 Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів
3230 Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям /
3240 Капітальні трансферти наеленню / /
4110 Надання внутрішніх кредитів / /
4111 Надання кредитів органам державного управління інших рівнів / /
4112 Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям _____ / /
4113 Надання інших внутрішніх кредитів і /4210 Надання зовнішніх кредитів

. 9000 Нерозподілені видатки Ц —
Юрій ВДОВИЧЕНКО

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Світлана ШЕНДРИК

(підпис)
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

ого рівня, крім головних розпорядників та національних закладів вищої освіти, яким безпосередньо встановлені 

іджетних коштів за відповідними кодами класифікації, тільки за якими вносяться зміни.



Додаток 12

код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету____________ 230 Міністерство охорони здоров'я України
код та назва програмної класифікації видатків 2301070 Підготовка і підвищення кваліфікації кадрів у сфері охорони здоров'я, підготовка наукових та науково-педагогічних кадрів Номер
та кредитування державного бюджету закладами фахової передвищої та вищої освіти Дата
(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)____________________________________

/

у

Відділ виконавець________________________
Підстава:реєстр змін №3 від 18 січня 2023 року_

(грн)

КЕКВ Найменування
Сума змін (+,-)

у тому числі за місяцями: разом 
на ріксічень лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень

2110 Оплата праці - - - - - - - - - - - - -

2120 Нарахування 
на оплату праці - - - - - - - - - - - - -

2220 Медикаменти та пере
в'язувальні матеріали - - - - - - - - - - - - -

2230 Продукти харчування - - - - - - - - - - - - -

2270
Оплата комунальних послуг та 
енергоносіїв - - - - - - - - - - - - -

2281
Дослідження і розробки, окремі 
заходи розвитку по реалізації 
державних (регіональних) програм

- - - - - - - - - - - - -

2282
Окремі заходи по реалізгЛції 
державних (регіональних)\програм, 
не віднесені до заходів розвитку

- +5 963 412 +6 485 900 +6 594 500 +6 605 000 +11 652 700 +5 887 500 +4 012 700 +6 578 200 +6 860 300 +6 536 500 +7 118 900 +74 295 612

2700 Соціальне забезпечення - / - - - - - - - - - - -

5000* Інші видатки _______ і - - - - - - - - - - -
УСЬОГО +5 963 412 +6 485 900 +6 594 500 +6 605 000 +11 652 700 +5 887 500 +4 012 700 +6 578 200 +6 860 300 +6 536 500 +7 118 900 +74 295 612

Юрій ВДОВИЧЕНКО

Головний бухгалтер/
Керівник бухгалтерської служби / 
начальник рланоро-фїнансового підрозділу

Світлана ШЕНДРИК

щ щ7 с? 35 I I  
/ а >£*5 I I

г I I

(власне ім'я ПРІЗВИЩЕ) (власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

всі коди економічної класифікації видатків бюджету, крім тих, що виділені окремо, 
іжчого рівня, крім головних розпорядників та національних закладів вищої освіти, яким безпосередньо встановлені призначення у державному бюджеті.

.'І



Додатрк 9
до Інструкції про скл 
розпису Державною 

(у редакції нака: 
фінансів 

26.11.201

,ання і виконання 
бюджету України 
Міністерства 
країни 

1220)

ДОВІДКА

про зміни до плану використання бюджетних коштів
на 2023 рік

Дата & р.

ЄДРПОУ 01896702 -  Національний університет охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика
(код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установиі)

Київ
(найменування міста, району, області)

Вид бюджету: Державний______________________________________________________________________________________________________________ ____ _______________________________________________________

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету: 230, Міністерство охорони здоров'я України 
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету:
2301070 -  Підготовка і підвищення квалісЬікашїкадрів у ссЬеоі охорони здоров'я, підготовка наукових та науково- 
педагогічних кадрів закладами Фахової пеоедвишої та вищої освіти_____________________________________________________________________________________

(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та 
коелитування місцевих бюлжетівї ї
код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету 
Підстава: реєстр змін №3 від 18 січня 2023

2282/3210______________ (грн)

№ з/п* Показники Загальний Спеціальний РАЗОМФонд Фонд
1 2 3 4 5
1 ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього 74 295 612 74 295 612,00

1.1 Поточні видатки 74 295 612 74 295 612,00
1.1.2.100 Оплата праці і нарахування на заробітну плату 72 702 782 72 702 782,00
1.1.2.110 Оплата праці 59 592 418 59 592 418,00
1. 1 . 2 .111 Заробітна плата 59 592 418 59 592 418,00
1. 1. 2 .1 1 2 Гоошовє утримання військовослужбовців
1, 1, 2 ,1 1 3 Судівська винагорода
1.1.2.120 Нарахування на оплату праці 13 110 364 13 110 364,00
1.1.2.200 Використання товарів і послуг 1 592 830 1 592 830,00
1.1.2.210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
1.1.2.220 Медикаменти та перев'язувальні матеріали
1.1.2.230 Продукти харчування
1.1.2.240 Оплата послуг (крім комунальних) 43 780 43 780,00
1.1.2.250 Видатки на відрядження
1.1.2.260 Видатки та заходи спеціального призначення
1.1.2.270 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 1 549 050 1 549 050,00
1. 1. 2.271 Оплата теплопостачання 1 069 300 1 069 300,00
1. 1. 2 .2 7 2 Оплата водопостачання та водовідведення 151 040 151 040,00
1. 1. 2 .2 7 3 Оплата елект роенергії 327 060 327 060,00
1 . 1. 2 .274 Оплата природного газу 150 150,00
1 . 1. 2 .2 7 5 Оплата інших енергоносіїв 1 500 1 500,00
1. 1. 2 .2 7 6 Оплата енергосервісу
1.1.2.280 Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних 

(регіональних) програм
1 . 1. 2.281 Дослідження і розробки, окрем і заходи розвит ку по реалізац ії 

державних (регіональних) програм
1. 1. 2 .2 8 2 Окремі заходи по реал ізац ії державних (регіональних) 

програм, не віднесені до заходів розвит ку
1.1.2.400 Обслуговування боргових зобов’язань
1.1.2.410 Обслуговування' внутрішніх боргових зобов’язань
1.1.2.420 Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань
1.1.2.600 Поточні трансферти
1.1.2.610 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, 

організаціям)
1.1.2.620 Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів
1.1.2.630 Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним 

організаціям
1.1.2.700 Соціальне забезпечення

Сторінка 1 із 2



№ з/п* Показники Загальний
Фонд

Спеціальний
Фонд РАЗОМ

і 2 3 4 5
1.1.2.710 Виплата пенсій і допомоги
1.1.2.720 Стипендії
1.1.2.730 Інші виплати населенню
1.1.2.800 Інші поточні видатки

1.2 Капітальні видатки
1.2.3.100 Придбання основного капіталу
1.2.3.110 Придбання обладнання і предметів довгострокового

користування
1.2.3.120 Капітальне будівництво (придбання)
1 . 2 . 3 .121 Капітальне будівництво (придбання) житла
1 . 2 . 3 .1 2 2 Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів
1.2.3.130 Капітальний ремонт
1 . 2 . 3 .131 Капітальний ремонт  жит лового ф онду (приміщень)
1 . 2 . 3 .1 3 2 Капітальний ремонт  інш их об'єктів
1.2.3.140 Реконструкція та реставрація
1 . 2 . 3 .141 Реконструкція жит лового ф онду (приміщень)
1. 2 . 3 .1 4 2 Реконструкція та рест аврація інших об'єктів
1. 2 . 3 .1 4 3 Реставрація пам 'ят ок культури, іст орії'т а архітектури
1.2.3.150 Створення державних запасів і резервів
1.2.3.160 Придбання землі та нематеріальних активів
1.2.3.200 Капітальні трансферти
1.2.3.210 Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
1.2.3.220 Капітальні трансферти органам державного управління інших

рівнів (
1.2.3.230 Капітальні трансферти урядам іноземних держав та /

міжнародним організаціям /
1.2.3.240 Капітальні трансферти населенню

/  ,
/

1.3 Надання внутрішніх кредитів /
1.3.4.111 Надання кредитів органам державного управління інших рівнів / / / /
1.3.4.112 Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям і /
1.3.4.113 Надання інших внутрішніх кредитів / /

1.4 Надання зовнішніх кредитів / /

П е р ш ій Ю рій ВДОВИЧЕНКО
к у й . (Власне ім' я ПРІЗВИЩЕ)

' начальник (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

І5е

пану рристання бюджетних коштів заповнюється за повною економічною класифікацією видатків бюджету та класифікацією 
і цифрових кодів, у разі потреби може бути доповнена іншими показниками.

Остання бюджетних коштів затверджується одержувачами бюджетних коштів та погоджується розпорядниками коштів. 
Н а я в н і с т ь п е ч а т к и  одержувачів бюджетних коштів на документі відповідно до законодавства не є обов'язковою. Для закладів фахової 
передвищої та вищоГосвті та наукових установ, закладів охорони здоров’я, що утримуються за рахунок бюджетних коштів (крім закладів охорони здоров’я, 
видатки на які передбачені у статті 87 Бюджетного кодексу України), довідка про зміни до плану використання бюджетних коштів підписується керівником установи 
та затверджується у порядку, встановленому для затвердження кошторисів.
*** Заповнюється розпорядниками нижчого рівня, крім головних розпорядників та національних закладів вищої освіти, яким безпосередньо встановлені 
призначення у державному бюджеті.

Сторінка 2 із 2



про зміни до помісячного

Вид бюджету_________________________________________________Державний
код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи, найменування міста, району, області

01896702 Національний університет охорони здоров'я України імені П. Я. Шулика

ДОВІДКА
плану використання 

на 2023 рік

Додат/Л 10
до Інструкції про складання і виконання розпису Державного бюджету України

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 26 листопада 2012 року № 1220)

код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування__________230, Міністерство охорони здоров'я України
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету
2301070, Підготовка і підвищення кваліфікації кадрів у сфері охорони здоров'я, підготовка наукових та науково-педагогічних кадрів закладами 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) 
назва фонду бюджету Загальний

Підстава:реєстр змін №3 від 18 січня 2023 року

Код економічної класифікації видатків бюджету 2282 < 5000

( ф н )

Найменування

Сума змін (+,-)

у тому числі за місяцями:

січень ЛЮТИЙ березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень разом на рік

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Оплата праці - +4 759 518 +5 201 500 +5 290 400 +5 299 100 +9 436 500 +4 724 900 +3 188 200 +5 291 100 +5 501 300 +5 221 900 +5 678 000 +59 592 418
Нарахування 
на оплату праці - +1 047 064 +1 144 300 +1 164 000 +1 165 800 +2 076 100 +1 039 500 +701 400 / +1 164 000 +1 210 300 +1 148 900 +1 249 000 +13 110 364

Медикаменти та пере
в'язувальні матеріали - - - - - - - / - - -

Продукти харчування - - - - - - - ____ - 1 1 /  - - - -

Оплата комунальних 
послуг та енергоносіїв - +153 050 +136 100 +136 100 +136 100 +136 100 +119100 +119 100 І +119 100 . '  +144 700 +161 700 +187 900 +1 549 050

Соціальне забезпечення - - - - - - - -
і /  '  / - - - -

Інші видатки - +3 780 +4 000 +4 000 +4 000 +4 000 +4 000 +4 000 І +4О0Й +4 000 +4 000 +4 000 +43 780
УСЬОГО - +5 963 412 +6 485 900 +6 594 500 +6 605 000 +11 652 700 +5 887 500 +4 012 70С | І +6 578 200 +6 860 300 +6 536 500 +7 118 900 +74 295 612

К е ш в ^ ^ ^ Г Т ^ ^ и й  проректор X / Юрій ВДОВИЧЕНКО

ї  служби /
ансового підрозділу

(власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Світлана ШЕНДРИК
(власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

а вищої освіти та наукових установ, закладів охорони здоров’я, що утримуються за рахунок бюджетних коштів (крім закладів охорони здоров’я, видатки на які передбачені у статті 87 Бюджетного кодексу 
ячного плану використання бюджетних коштів підписується керівником установи та затверджується у порядку, встановленому для затвердження кошторисів.

'нижчого рівня, крім головних розпорядників та національних закладів вищої освіти, яким безпосередньо встановлені призначення у державному бюджеті.


