
Додаток 9

до IHcTpyKuii про складання i виконанrrя розцису Щержавного
бюлжегу Украiни

Погодiкено* *

(посала)

(пi.rпис)

i\,1. П.

(iнiцiаrrи i прiзвище)

(число, мiсяшь, piK)

довIдкА
плану використання

на 2016 piK
Номер 9_
Дата_J]ДLДlý_

Тав иа хнологr
(кол за еДРПОУ та найменуванrrя бюджстноi установи)

м. Мелiтополь Запорiзькоi обл.
(нйменуванrrя мiстц рйону, областi)

Вил бюлжегу ДеРжавнИИ
код та Hi13Ba вiдомчоi класифiкаrrii видаткiв та кредитуванЕя бюлжсгу 220 MiHicTepcTBo освiти i науки Украiни
код та назва програl,tноi класифiкацii видаткiв та кредит)ъtlнЕя державного бюджету 2201160 Пiдготовка кадрiв
вищими навчальними закладами III i IY piBHiB акредитацii та забезпечення дiяльнос',гi
ik баз практики
(-"д,",** 

"р*рал,rноi 
класифiкацii видаткiв та кредитувtlння мiсцевих бюджетiв (кол та назва Типовоi прогршr,rноi класифiкашii

видаткiв та кредитуваIrня мiсцевих бюджетiв l Тимчасовоi класифiкацii видаткiв та кредитуванrrя для бюджетiв мiсцевого

сitJ\.Iоврядувztння, якi не застосов}rють програл,rно-чiльового мgгоду)* )

пiлстава Пеоепозподiл коштiв

Код економiчноi класифiкацii видаткiв бюджету/код класифiкаuii кредитування бюджету з2т0

про змiни до бюджетних коштiв
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: Прилбання обладt,tання i

Капiтальнi видатки

предметiв довгострокового користуван,нrI

Надання внутрiшнiх кредитiв

Надання зовнiшнiх кредитiв

Ректор, професор**

Головний бухгалтер
(пiдпис) (iнiчiали i прiзвище)

1]-0420_1Е
М. П,*** tur.*, "i.rц", 

piкl

*Форма довiДки про змiнИ до планУ використаннЯ бюджетниХ коштiВ заповнюсться за повною економiчною класифiкацiсю видаткiв

бюджету,u *пu.rфi*uчiеrо кредитування бюджету без зазначення цифрових кодiв, У разi потреби може бути доповнена iншими

показниками.
*t ,щовiдка про змiни до плану використання бюджетних коштiв затверджусться одержувачами бюджетних коштiв та погоджуеться

розпорядниками коштiв. .щля вищих навчальних закладiв та наукових установ, закладiв охорони здоров'я, що надають первинну

медичну допомогу довiдка про змiни до плану використання бюджетних коштiв пiдписусгься керiвником установи та затверджуеться

у порядку. встановлено]\l) для затвердження кошторисiв.
***Заr,о"rюст"ся 

розпорядниками нижчого рiвня, KpiM головних розпорялникiв та нацiональних вищих навчальних закладlв, яким

безпосередньо всr,ановленi призначення ), державному бюджеr,i.

' До запро"адження програмно-цiльового методу складання та виконання мiсцевих бюджетiв проставляються код та назватимчасовот

класифiкачii видаткiв та кредитування мiсцевих бюджетi в.

ЗАТВЕРДЖУЮ

(iнiцiали i прiзвище)
т.о. KpyTiKoBa
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