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(iнiцiали i прiзвище)

(число, rлriсячь, piK)

про змiни до
довIдкА

плану використання бюджетних коштiв
на 2015 piK

Номер* !з[_

Дата 27.05.2015

(у редакцii наказу MiHicTepcTBa фiнансiв Украiни
вiд 26 листопада2012 р'оку JЁ l220)
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(найменування мiстц району, областi)

вид бюджету

код та назва вiдомчоi класифiкацii видаткiв та кредитування бюджету 220 MiHicTepcTBo освiти i наvки Украiъи
код та назва програмнот класrlt| liкачii видаткiв та кредитування державного бюлжету 220| lбQ Пiдготовка кадрiв

и нав закл Iч
тх баз практики
(кoдтанaзвaTиМчaсoвoTклaсифiкaцiiвидaткiвтaкpеДиТуB aннямiсЦевихбюДжетiв

Пiдстава Гранти та дарунки
КОД еКОНОМiчнОi класифiкацiТ видаткiв бюлжету/ код класифiкацiТ кредитув.lння бюджету 2282

Сума змiн (+ ,), грн.
показники

2

1 + б9413

i + 69413

,Прелмети. матерiали. обладнання та iHBeHTap

j  капiтальнi Bl
]

Капilальнi видатки

надання внутрiшнiх кредитiв

Надання 19внiш l| х кредитiв

(iнiцiали i прiзвище)

(iнiцiа"лrи i прiзвище)

до планУ використаннЯ бюджетниХ коштiВ заповнюстьсЯ за повноЮ економiчною класифiкацiсю видаткiв
кредитування бюлжету без зазначення чифрових колiв, У разi потреби може бути допо""a"u iншими

* *  
.щовiдка про змiни до flлatну використання бюджетних коштiв затверджуеться одержувачами бюджетнlл<  коштiв та погоджуеться

ро3порядниками коштiв. ,щля вищих навчальних закладiв та наукових установ, закладiвохорони здоров'я, що надilють первинну
мсдичну допомогу дqgiдкд про змiни до плану використання бюджgгних коштiв пiдписусгься корiвником установи та затверджусться
у_лорядку, встановленому для затвердження кошторисiв.' 'ЗаповнюсгЬся 

розпоряднИкаJ\ { и нижчогО рiвня, KpiM головниХ розпорядникiв та нацiональних вищих навчальних закладiв, яким
безпосередньо встановленi призначення у держzlвному бюджетi.
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