
 

 

 

ЗАКОН УКРАЇНИ  

Про внесення змін до додатка № 3  
до Закону України "Про Державний  

бюджет України на 2013 рік" 

 
Верховна Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ: 
1. Внести зміни до додатка № 3 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2013 рік" 

(Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 5-6, ст. 60; із змінами, внесеними законами України від 4 
квітня 2013 року № 164-VII, № 176-VII і № 181-VII, від 21 травня 2013 року № 283-VII, від 2 липня 2013 
року № 381-VII, від 4 липня 2013 року № 391-VII, № 392-VII, № 393-VII, № 394-VII, № 395-VII, № 396-
VII, № 397-VII та від 8 жовтня 2013 року № 624-VII) згідно з додатком до цього Закону. 

2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування. 
 
 

Президент України   В. ЯНУКОВИЧ 
 
 
м. Київ  
8 жовтня 2013 року  
№ 625-VII  

 

 

(ДОДАТОК ДО ЗАКОНУ УКРАЇНИ "ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДОДАТКА № 3  
ДО ЗАКОНУ УКРАЇНИ "ПРО ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ УКРАЇНИ НА 2013 РІК") 

 



Додаток

																								Додаток 
до Закону України
"Про внесення змін до додатка №3 до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2013 рік"

				Зміни до додатка № 3 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2013 рік"
"Розподіл видатків Державного бюджету України на 2013 рік"

																																(тис.  грн.)

		Код програмної класифіка-
ції видатків та кредитування державного бюджету		Код функціо-
нальної  класифі-
кації 
видатків та кредитування 
бюджету		Найменування згідно з відомчою і програмною класифікаціями видатків та кредитування державного бюджету				Загальний фонд										Спеціальний фонд										Разом:

										Всього		видатки споживання		з них:				видатки розвитку		Всього		видатки споживання		з них:				видатки розвитку

														оплата
праці		комунальні
послуги та
енергоносії								оплата
праці		комунальні
послуги та
енергоносії

						Всього:				370,530,634.5		336,124,908.3		47,530,120.5		4,327,786.9		32,905,726.2		48,848,280.9		34,499,680.5		1,935,265.8		978,130.6		14,348,600.4		419,378,915.4

		2200000				Міністерство освіти і науки України				16,309,473.4		15,095,469.6		892,629.0		189,554.6		1,214,003.8		7,994,966.5		7,186,595.5		58,886.3		19,745.7		808,371.0		24,304,439.9

		2201000				Апарат Міністерства освіти і науки України				15,911,691.5		15,033,143.1		872,889.0		187,799.5		878,548.4		7,990,851.5		7,186,240.3		58,756.3		19,727.7		804,611.2		23,902,543.0

		2201010		0990		Загальне керівництво та управління у сфері освіти і науки				29,671.1		29,671.1		17,557.5		1,524.4														29,671.1

		2201040		0980		Дослідження, наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами та державним замовленням, виконання міжнародних наукових та науково-технічних програм і проектів вищими навчальними закладами та науковими установами, підготовка наукових кадрів, фінансова підтримка наукової інфраструктури та наукових об’єктів, що становлять національне надбання				318,187.6		1,199.8						316,987.8		126,556.7								126,556.7		444,744.3

		2201080		0150		Державні премії, стипендії та гранти в галузі освіти, науки і техніки, стипендії переможцям міжнародних конкурсів				15,103.3		15,103.3		171.9																15,103.3

		2201130		0930		Підготовка робітничих кадрів у професійно-технічних навчальних закладах, професійно-технічних навчальних закладах соціальної реабілітації та адаптації, інших навчальних закладах, підготовка молодших спеціалістів у вищих професійно-технічних навчальних закладах, центрах  професійно-технічної освіти, їх методичне забезпечення				1,261,144.4		1,261,144.4		622,659.4		147,482.1				152,987.3		137,244.2		44,430.7		15,295.6		15,743.1		1,414,131.7

		2201160		0942		Підготовка кадрів вищими навчальними закладами ІІІ і ІV рівнів акредитації та забезпечення діяльності їх баз практики				9,720,834.0		9,714,834.0						6,000.0		6,597,478.1		6,010,925.0						586,553.1		16,318,312.1

		2201270		0824		Функціонування музеїв				9,772.6		9,772.6		6,860.6		346.7				1,054.0		974.0		535.7		12.0		80.0		10,826.6

		2201290		0980		Дослідження, наукові та науково-технічні розробки, проведення наукових заходів Київським національним університетом імені Тараса Шевченка, фінансова підтримка наукових об’єктів, що становлять національне надбання, амбулаторне  медичне обслуговування працівників Кримської астрофізичної обсерваторії				67,025.3		472.4		279.5		12.5		66,552.9		14,197.8		1,078.0						13,119.8		81,223.1

		2201310		0810		Фізична і спортивна підготовка учнівської та студентської молоді				62,757.3		62,757.3		29,646.1		5,752.6				5,261.7		4,074.7		676.0		1,012.3		1,187.0		68,019.0

		2204000				Державна служба молоді та спорту України

		2204010		1040		Керівництво та управління у сфері молоді та спорту

		2204070		1040		Здійснення заходів державної політики з питань молоді та державна підтримка молодіжних та дитячих громадських організацій

		2204110		0810		Розвиток спорту інвалідів та їх фізкультурно-спортивна реабілітація

		2204120		0810		Підготовка і участь національних збірних команд в Паралімпійських  і Дефлімпійських іграх

		2204220		0810		Розвиток фізичної культури, спорту вищих досягнень та резервного спорту

		2204280		0810		Фінансова підтримка громадських організацій фізкультурно-спортивного спрямування

		2204320		0810		Підготовка і участь національних збірних команд в Олімпійських та Юнацьких Олімпійських іграх

		2210000				Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України (загальнодержавні витрати)

		2211000				Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України (загальнодержавні витрати)

		2211160		0180		Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам Донецької області на підготовку спортивних об'єктів, на яких проводитиметься чемпіонат світу з легкої атлетики у 2013 році

		3400000				Міністерство молоді та спорту України				940,700.7		836,831.5		133,662.3		2,170.7		103,869.2		395.1								395.1		941,095.8

		3401000				Апарат Міністерства молоді та спорту України				940,700.7		836,831.5		133,662.3		2,170.7		103,869.2		395.1								395.1		941,095.8

		3401010		1040		Керівництво та управління у сфері молоді та спорту				12,325.9		12,325.9		7,324.2		781.8														12,325.9

		3401030		0824		Функціонування Музею спортивної слави				345.0		345.0		228.9																345.0

		3401040		1080		Фундаментальні та прикладні наукові дослідження у сфері молоді та спорту				2,869.2								2,869.2		300.0								300.0		3,169.2

		3401060		0970		Методичне забезпечення у сфері спорту				621.3		621.3		441.5		13.5														621.3

		3401070		1040		Здійснення заходів державної політики з питань молоді та державна підтримка молодіжних та дитячих громадських організацій				14,593.1		14,593.1																		14,593.1

		3401110		0810		Розвиток спорту інвалідів та їх фізкультурно-спортивна реабілітація				161,646.3		148,919.2		21,777.8		59.4		12,727.1												161,646.3

		3401120		0810		Підготовка і участь національних збірних команд в Паралімпійських  і Дефлімпійських іграх				154,700.5		154,700.5																		154,700.5

		3401220		0810		Розвиток фізичної культури, спорту вищих досягнень та резервного спорту				500,795.7		412,522.8		103,889.9		1,316.0		88,272.9		95.1								95.1		500,890.8

		3401280		0810		Фінансова підтримка громадських організацій фізкультурно-спортивного спрямування				69,965.6		69,965.6																		69,965.6

		3401320		0810		Підготовка і участь національних збірних команд в Олімпійських та Юнацьких Олімпійських іграх				22,838.1		22,838.1																		22,838.1

		3410000				Міністерство молоді та спорту України (загальнодержавні витрати)				35,780.1								35,780.1												35,780.1

		3411000				Міністерство  молоді та спорту України (загальнодержавні витрати)				35,780.1								35,780.1												35,780.1

		3411160		0180		Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам Донецької області на підготовку спортивних об'єктів, на яких проводитиметься юнацький чемпіонат світу з легкої атлетики у 2013 році				35,780.1								35,780.1												35,780.1

		3510000				Міністерство фінансів України (загальнодержавні витрати)				115,627,764.8		110,349,821.7						3,777,943.1		950,000.0								950,000.0		116,577,764.8

		3511000				Міністерство фінансів України (загальнодержавні витрати)				115,627,764.8		110,349,821.7						3,777,943.1		950,000.0								950,000.0		116,577,764.8

		3511590		0133		Обслуговування та погашення зобов’язань за залученими коштами під державні гарантії для здійснення капітальних видатків розпорядниками бюджетних коштів				2,592,188.8		2,592,188.8																		2,592,188.8
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