
Додаток 9
ло Iнструкцii про складання i виконання розпису,Щержавного
бюджету УкршЪи

Погоджено*+

(посада)

(пiдпис) (iнiцiали i прiзвище)

м. п. (число, мiсячь, piK)

00493б98

довIдкА
про змiни до плану використання бюджетних коштiв

на2O1б року
Номер :5

Дата_28.О320lý_
таврiйський державний зrр

L

(код за еДПОУ та найменування бюджетноТ установи)
м. _Мелiтополь Запорiзькоi обл.

Вид бюджету

код та назва вiдомчоi класифiкаuiТ видаткiв та кредитування бюджету 220 MiHiCTepcTBO ОСВiТИ i НаVКИ УКРаiНИ
код та назва програмноТ класифiкачiТ видаткiв та кредитування державного бюджету 22011б0 ПiДГОТОВКа КаДРiВ
вищими навчальними закладами III i Iv piBHiB акредитацii та забезпечення дiяльностi
iх баз практики
(код та назва програмноi класифiкацii видаткiв та кредитування мiсцевих бюджетiв (код та назва Типовоi програ.п,tноi класифiкаuii
видаткiв та кредитування мiсцевих бюджетiв / Тимчасовоi класифiкацii видаткiв та кредитування для бюджетiв мiсцевого
самоврядування, якi не застосовують програмно-цiльового мсгоду)* _)
Пiдстава Гранти та дарунки

Код економiчноi класифiкацiТ видаткiв бюджету/коц класифiкачii кредитування бюджету
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Капiтальнi видатки

Надання внутрiшнiх кредитiв

Надання зовнiшнiх кредитiв

в.м.
(iнiцiали i прiзвище)

т
(пiдпис) (iнiцiали i прiзвище)

використання бюджетних коштiв заповнюеться за повною економiчною класифiкачiею видаткiв
rrя бюджету без зазначення цифрових кодiв, у разi потреби може бlти доповнена iншими

використання бюджетних коштiв затверджусться одержувачами бюджетних коштiв та погоджуеться
.'flля вищих навчальних закладiв та наукових установ, закладiв охорони здоров'я, що надають первиннУ

медичну допомогу довiдка про змiни до плану використання бюджgгних коштiв пiдписусгься керiвником устtlнови та затверджусться

у порядку, встановленому для затвердженrrя кошторисiв.
***Заповнюgгься 

розпорядвиками нижчого рiвня, KpiM головних розпорядникiв та нацiональних вищих навчiшьних закладiв, яким

безпосередньо встановленi призначення у державному бюджетi.
l 
До запровадження програN{но-цiльового методу складtlншI та виконtlнtц мiсцевих бюджетiв проставляються код та назва тимчасовоi

класифiкацii видаткiв та кредитувtlншI мiсцевих бюджsтiв.
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Поточнi видатки
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(найменування MicTa, району, областi)
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