
Додаток 9

ло lнструкчii про складання i виконання розпису [ ержавного
бюлжету Украiни

Погоджено* *

(посала)

(пiдпис) (iнiцiали i прiзвище)

м. п. (число, мiсяць, piK)

довIдкА
про змiни до плану використання бюджетних коштiв

на 2015 piK
Номер|
Дата_Д.й20_15_

фiнансiв УкраiЪи

5.у; ; ; t} d
, ц' 7даqFРП

ffi
{ iцsТý

м. Мелi обл.
(найменування MicTa, району, областi)

Вид бюджету ДержавниИ
код та назва вiдомчоi класифiкачiт видаткiв та кредитування бюджегу 220 MiHicTepcTBo .освiти i науки Украiни

код та Hu13Ba програtrлноi класифiкачii видаткiв та кредитування державного бюджету 22011б0 Пiдготовка кадрiв

мин HlB л

ik баз пDактики
("д,а,а"r" * * ..* i класифiкачiТ видаткiв та кредитувtlння мiсцевих бюджетiв

Пiдстава Перерозподiлкоштiв_
Код економiЧноi класифiкацiТ видаткiВ бюджету/ коД класифiкаuii кредитування бюджету з2| 0

Сума змiн (+ ,), грн.

t i видАтки тА нАдАння крвдитIв  усьоrо

iЁ,| Капiтальнi видатки

1 jприлбання облалнання i предметiв довгострокового користування

Надання внутрiшнi_х кредитiв

г*  : :

л} \  
(пiдпис) Ч 

1iнiuiалиiпрiзвище)
,)Lrэ ', \  ъ ,*  L * о= ,._ . т.о. крYтiкова

J| __j_ .(пiлпис) (iнiчiали i прiзвище)

piK)

iацiею * р.л"rуuu"о бю.uжету без зазначенrrя uифрових кодiв, у разi потреби може бlти доповнена iншими

* t 
,Щ овiдка про змiнИ до планУ використчlЕШ I  бюджетниХ коштiВ затверджусться одержувачm,tи бюджетних коштiв та погоджусться

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

медичну допомогу довlдка про змlни до плану використання бюджетних коштiв пiдписусгься керiвником установи та затверджуеться

у порядку, встановленому для затвердження кошторисiв.
* * * Зuпо"rоaa"ся 

розпорядниками нижчого рiвня, KpiM головних розпорядникiв та нацiонtUIьних вищих навчаJlьних закладlв, яким

безпосередньо встановленi призначення у державному бюджетi.

(код за СДРПОУ та найменування бюджетноi установи)
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