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ни до плану використання бюджетних коштiв заповнюсться за повною економiчною класифiкацiею видаткiв
сю кредитування бюджету без зазначення цифрових колiв, у разi потреби може бути допо"raпu iншими

] ,r:Y] : .З:  Y:1j_]T| | jT_TY!1{ "* "T КОШ ТiВ 3tЦВерджусться одоржувачами бюджgгних коштiв та погоджуеться
розпорядникtlil,rи коштiв. ,Щ ля вищиХ навчальниХ закладiв та науковиХ усrа"о", a* ойi" о* орони здоров'я, що надають napr",i"y 

"
медичну допОмогу довiдка про змiни до планУ використання бюджЕтних коштiв пiдпиaуегй керiвником устчrнови та затверджу€ться
у_лорядку, встановленому для затвердження кошторисiв.

ЗаповнюсгьсЯ розпорядниками нижчогО рiвня, KpiM головниХ розпорядникiв та нацiональних вищих навчальgих закладiв, яким
безпосередньо вgгашовленi призначення у державному бюджетi.
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