
Додаток l l
до Iнструкцii про складанЕя i виконацня розпису
,Щержавного бюлжчгу Украiяи

довIдкА
про змiни до коштори

на 201,8 piK

вид бюджету

кол за С!РПоУ та найменування бюджетноi установи 00493б98 Таврiйський державний агротехнологiчний

код та н.tзва вiдомчот класифiкацii видаткiв та кредитувшrrrя бюджсгу 220 MiHicTepcTBo освiти i начки Украiни
код та н.ц}ва програ.плноi класифiкацii видаткiв та кредитуванIUI державIrого бюджету 2201160 Пiдrотовка кадрiв
вищими навчальними закладами rII i Iv piBHiB акредитацii та забезпечення дiяльностi
ik баз практики
((код та назва прогрш,rноi класифiкацii видаткiв та кРедитувrlllня мiсцевих бюджетiв (код та назва Типовоi програмноi класифiкацii
видаткiв та кредитування мiсцевих бюдхgгiв / Тимчасовоi класифiкацii видаткiв та кредитування дrи бюджетiвмiсцевого
сilп,Iоврядувантля, якi нс застосовують програrино-цiльового мегоду) )
Пцсгава Рсgpтр з!аь шДксУ у Запорiзькiй обл. 16.02.2018 р.
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