
до Iнструкцii про складання i виконання розпису
,Щержавного бюджету УкраiЪи

довIдкА
про змiни до кошторису

на 201б року

.Щата 08.04.20lб

00493б98 Таврiйський державний агротехнологiчний yнiверситет
(кол за еДПОУ та найменування бюджетноi установи)
м. Мелiтополь Запорiзькоi обл.

(нйменування MicTa, району, областi)

Вид бюджеtу ДержавниП
код та назва вiдомчоi класифiкаuii видаткiв та кредитуванIu бюджету 220 МiЦiСТеРСТВО ОСВiТИ i НаУКИ УКРаiНИ
код та назва програtrлноi класифiкацiТ видаткiв та кредитуваншI держ.lвного бюджету 2201160 ПiДГОТОВКа КаДРiВ
вищими навчальними закладами III i Iv piBHiB акредитацii та забезпечеЕня дiяльностi
ik баз практики
(код та назва програ:r.rноi класифiкацii видаткiв та кредитування мiсцевих бюджетiв (код та назва ТиповоТ програллноi класифiкацiТ
видаткiв та кредитування мiсцевих бюджgгiв / Тимчасовоi класифiкацiI видаткiв та кредитування для бюджgгiв мiсцевого
сzlп,Iоврядуванrrя, якi не застосовують програrr,rно-чiльового мегоду)*
Пiдстава fвдцтцJадаруцдц
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Код** HctйltlettyBctHHя загальний
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фонд разом
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НАДХОДЖЕННЯ - усього +2400 +2400

r' тому числi:

+2400 +2400
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Bid реалiзацit в усmановленол|у
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2 5020200 КОUlmU, lЦО ОmРLшlУЮmЬ .УСmаНОВU Bid

пiОпрч€.чспlв. орzанiзацiй чч

фilttчнuх осiб dля вuконання цLпьовtв
захоdiв

2 5020300



класифiкацii (liнансування бюл;кету
за типоNl боргового зобов'язання)

i б02 l00 ,i Залuu,l,ок KoulmiB на почаmок polу)

бюлжету, класифiкацii кредитування
бюджету)

iвидАткI,!тА нАдАння
iКРЕДИТIВ - усього

2280

i

i 2282 i
]

|_

j ." З_090 
i

!ослiдження i розробки. oKpeMi захоли
lрозвитку по реапiзацii державних
;(регiональних) програм

lOKpeMi захоdч по реапiзаtlii dерэlсавнuх
:(pezioHaltbHttx) про2рам, не BidHeceHi dо
lзаtоdiв розвumку

и нижчогО рiвня, KpiM головниХ розпорядникiв та нацiональних вищих навчальних закпадiв, яким
у держutвному бюджетi.

бЮДЖеТНИХ КОШТiВ За вiдповiдними кодzll4и класифiкачii, тiльки за якими вносяться змiни.
lграмно-цiльового методу складання та виконання мiсцевих бюджетiв проставляються код та назва тимчасовот
кредитування ltлiсцевих бюджетiв
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з а к оdа,мч кпасuф iKat1 ii'

повернення кредитiв до бюджgту
(розписати за кодами програмноi
класифiкацii видаткiв та

(розписати за кодttI\4и

класифiкацii видаткiв


