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02547688 f[ержавний професiйно-технiчний навчальний заклад "Тернопiльське вище професiйне училище
ресторанного cepBicy i торгiвлi"

(код за еДРПОУ та найменування бюджетноТ установи)
iльська Micbka

MicTa, району, областi)

код та назва програмнот класифiкацiт видаткiв та кредиlуЕання державного бю

(код та назва програмноТ класифiкацii видаткiв та кредитування мiсцевих бюджетiв (код та на3ва ТиповоТ програмноТ

класифiкацiТ видаткiв та кредитування мiсцевих бюджетiв)* 0611091 Пiдготовка кадрiв 3акладами професiйноТ (професiйно-

технiчноТ) освiти та iншими закладами освiти ).
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Марiя ЧАШКА

iталiй КОМЕНДАТ

до класифiкацiТ кредиryвання бюджету та не враховуоться у рядку "НАДХОДЖЕННЯ - усього".
нихýого рiвня, KpiM головних розпорядникiв та нацiональних закладiв вищоТ освiти, яким безпосередньо

встановленl бюджетi.
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код та назва програмноТ класифiкацiТ видаткiв та кредиryвання державного бюджеry

(код та назва програмноi класифiкацiТ видаткiв та кредиryвання мiсцевих бюджетiв (код та назва Типовоi пРОГРаМНОТ

класифiкацii видаткiв та кредиryвання мiсцевих бюджетiв)* 0611092 Пiдготовка кадрiв закладами професiйноi (професiЙно-

технiчноi) освiти та iншими закладами освiти за рахунок ocвiтHboi субвенцii )
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,tiдно до класифiкацii кредитування бюджеry та не враховуеться у рядку'нАдходжЕння - усього,,.
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