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ло lнструкцii про складання i виконання розпису.Щ ержавного
бюджету УкраiЪи

Погоджено* *

(посада)

(пiдпис) (iнiчiали i прiзвище)

М. П. (число, мiсячь, piK)

довIдкА
про змiни до плаЕу використанЕя бюджетних коштiв

па 2015 piK
Номер_]_

ДатаД.042QЦ_
00493б98 внии а ии

(кол за еДРПОУ та найменування бюджетноi установи)
м. Мелiтополь Запорiзькоi обл.

(найменування MicTa, району, областi)

Видбюджету Державний
код та назва вiдомчоi класифiкацii видаткiв та кредитування бюджету 220 MiHicTepcTBo освiти i науки Украiни
код та назва програмноi класифiкаuii видаткiв та кредитування державного бюджету 22011б0 Пiдготовка кадрiв
вищими навчальними закладами I I I  i I v piBHiB акредитацii та забезпечення дiяльностi
ik баз практики
(кол та нд} ва тимчасовоi класифiкацii видаткiв та кредитування мiсцевих бюджетiв

(у фiнансiв Украiни

Пiдстава

Код економiчноi класифiкацii видаткiв бюджету/ кол класифiкачii кредитування бюлжету

i
ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТIВ  усього

l,,__ _Щ _аg_iта_лlн| _в.| 1fl атки

Сума змiн (+ ,r, грн.

разом

Jо ТiГ"_ '

нада н ня внутрi_ш Hix кредитiв il

.ч \  \ \ пiлпцр} |  (iнiчiали i прiзвище)
"* Х_Р Н'rгrt\ qsя* Ь/  т.о. Konri* o"u_г_ (пiлпис) (iнiuiали i прiзвище)

IUIaHy використання бюджgгних коштiв 3аповнюсться за повною скономiчною класифiкацiею видаткiв
кредитування бюджету без зазначення цифрових кодiв, У разi потреби може бутидоповнена iншими

до плану використання бюджетних коштiв затверджусться одержувачами бюджетних коштiв та погоджусться
розпорядникtlп{ и коштiв. Для вищих навчальних закладiв та наукових установ, закладiв охорони здоров'я, що надають первинну
м9дичну допОмоry ловiлка про змiни дО плаI rу викорИсгання бюджgгних коштiв пiдпlrсусгься керiвником установи та затверджусться
у порядку, встаI lовленому дJIя затвердження кошторисiв,
'Заповнюсгься 

розпорядникаN,rи нижчого рiвняо KpiM головних розпорялникiв та нацiональних вищих нalвчtшьних закладiв, яким
безпосередкьо встановленi призначення у державному бюджетi.
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