
Додаток 9
до IнструкцiТ про складання i виконання розпису,Щержавного
бюджету УкраiЪи

]\4. п.

Погоджено*+

(посада)

(пцпис) (iнiцiали i прiзвище)

(число, мiсяць, piK)

довIдкА
про змiни до плану використання бюджетних коштiв

на 201б piK
Номер_;[_
Дата_JбДЗ2Q16 _

(код за еДРПОУ та найменування бюджетноi установи)

(найменування мiстц району, областi)

Вид бюджету ДержавниЙ
код та назва вiдомчоi класифiкацii видаткiв та кредитування бюджету 220 MiHicTepcTBo освiти i начки УкраiЪи
код та назва програмноi класифiкачii видаткiв та кредитування державного бюджету 2201160 Пiдготовка кадрiв
ви закладами печення
Тх баз практики
((код та назва програ.rноi кЛасифiкацii видаткiВ та кредитувulНня мiсцевиХ бюджетiв (кол та назва Типовоi прогрш,rноi класифiкацii
видаткiв та кредитування мiсцевих бюджетiв / Тимчасовоi класифiкацii видаткiв та кредитуванIш для бюджетiв мiсцевого
с€моврядувzlння, якi не застосов}.ють програмно-цiJIьового мсгоry)* )

пiдсгава Гранти та дарунки
КОД економiчноi класифiкацii вцдаткiв ýl9джету/код класифiкацii кредитування бюлжету з2|0
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ýВъъ\\дýlýG-z Т.О. KpvTiKoBa

(пiдпис) (iнiцiали i прiзвище)

)

IUIaHy викорИQтання бюджетних коштiв заповнюсться за IIовною економiчною класифiкацiсю видаткiв
ня бюджету без зазначення цифрових кодiв, у разi потреби може бути доповнена iншими

плану використання бюджетних коштiв затверджуеться одержувачал,tи бюджетних коштiв та погоджусться
коштiв. .щля вищих навчальних закладiв та наукових установ, закладiв охороци здоров'я, що надають первинну

медичну допомогу довiдка про змiни до плану використання бюджетних коштiв пiдписусгься керiвником установи та затверджусться
у цорядку, встановленому для затвердження кошторисiв.
***л

JаповнюстьсЯ розпорядцикztJ\.{и нижчогО plBIUI, крlМ гоповниХ розпорядникiв та нацiональних вищих навчаJIьних закладiв, яким
безпосередньо встаповленi призначеншI у державному бюджетi.
' До запровадження програпilно-цiльового методу складання та виконання мiсцевих бюджетiв проставляються код та назва тимчасовоi

класифiкачiТ видаткiв та крýдитування мiсцевих бюджетiв.
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