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до rсrасифiкацiТ кредиryвання бюрrеry та не враховуеться у рядlry "НМХОРКЕННЯ - усього"
рiвня, KpiM головних розпорядникiв та нацiональних закладiв вищоТ освiти, яким безпосередньо

бюджетi.

основного


