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Щодаток l l
ло Iнсгрукчii про скпаданшl i виконання розпису
,Щержавного бюджсгу Украiни

довIдкА
про змiни до кошторису

на 2018 piK

.Щата 29.01.20l8

Вид бюджету деrrжавний
кол за е,ЩПОУ та на.rhr.tенування бюджgгно1 устшrови 00493б98 ТаВРiЙСЬКИЙ ДеРЖавний агРОтехнОлОгiчнИй
wтriврпсrлтет

код та HirзBa вiдомчоi класифiкацii видаткiв та кредитуваЕня бюджету 220 MiHicTepcTBo ОСВiтИ i науКи УКРаiНИ
код та HzrзBa програиноi класифiкацii видаткiв та кредитувzш{шI державного бюджету 2201160 ПiДГОтОвКа КадРiВ
вищими навчальними закладами III i Iv piBHiB акредитацii та забезпечення дiяльностi
ik баз практики
((код та назва програN.Iноi класифiкацii видаткiв та кредитув€lння мiсцевrо< бюджетiв (код та назва Типовоi програмноТ класифiкацii
видаткiв та кред}rгуванtul мiсцевих бюджетiв / Тимчасовоi класифiкацii видаткiв та кредитування для бюджетiв мiсцевого
сzrп,{оврядувантrя, якi не застосов),ють програл,rно-цiльового мегоду)
Пйстава ГрадтгцдаJаруццц
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i iклryифiкачii доходiв бюджегу)

2 50 l 0000

2 50 l 0200

2 50 1 0400

25020000

250201 00

25020300 .

послуzu, tцо наdаюtпься
бю d эю е пнtьмu усmан oBcbllu, зzidн о

ппаmа за послу2u, лцо наdаюmься
бю dэю е mнuмu усmан овамu з zidH о
iз законоdавсmвом

блаеоdiйнi BHecKlц zранmu mа

0арункu

коulmu, 1цо оmрu.lуrуюmь вulцl

навчальнi замаdu Bid розмitцення

к;ffi

{оо**

25010100

25010300

на dепозumж mll|чlчасово вiльнчх

i прiзвище)

l 2 5

+5025

r томч числi:

+5025 +5025

iз законоdавсmвом

наdхоduсення,що оmрuманi Bid
dоdаmковоi zоспоdарськоi
diмьносrпi

плаmа за opeHdy майна
бюduсеmнuх усmанов

н adx о dэю е ння бю dэюеm HlM,

усmанов Bid ремiзацi:i в

vс mан о вл е н омч поряdкч майн а

iHtui dэlсерела вл аснuх
наdхоdжень бюdэюеmнtм

усmанов

+5025 +5025

+5025 +5025



бю dlлс е mнuх KoutmiB, о mplL\,raHt]x

за наёання fLцаmнuх послуz 
,

фiнансування (розписати за

нижчого рiвня, KpiM головних розпорядникiв та нацiональних вищих навчальних auппuдi", "*,призначення у державному бюджетi.
бюджетних коштiв за вйповiдними кодtll\4и класифiкацii, тiльки за якими вЕосяться змiши.
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класифiкашiТ видаткiв та
кредитування бюлжету,
класифiкачii кредитування
бюджffУ) 1.......l

ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ
*..,..,..--.l

видатки (розписати за кодами

1

,'-_...--l

бухгалтер


