
Додаток 1 1

до IнструкцiI про складаннJI i виконання розпису
!ержавноrо бюджету УкраiЪи

довIдкА
про змrни до кошторису

на 2018 piK

,Щата 13.0З.2018

Вил бюлжету депжавний
код за еДРПоУ та нйменуванrrя бюджетноi установи 00493б98 Таврiйський державний агротехнологiчний
vHiBepcиTeT
код та назва вiдомчоi класифiкацiт видаткiв та кредитування бюджету 220 MiHicTepcTBo освiти i науки Украiни
код та HurзBa програмноi класифiкацii видаткiв та кредитранш{ держtIвного бюджету 2201160 Пiдготовка кадрiв
вищими павчальними закладами III i Iv piBHiB акредитацii та забезпечення дiяльностi
i'x баз практцкц
((код та назва програллноi класифiкацii видаткiв та кредитування мiсцевих бюджетiв (код та назва Типовоi програл.rноi класифiкаuii
видаткiв та крсдитування мiсцевих бюджgтiв / Тимчасовоi класифiкацii видаткiв та кредитування для бюджетiв мiсцевого
с€lN.tоврядуваЕня, якi не застосовують програ:ино-цiльового мегоду) _)
Пiдстава I-вацfцJаJавfдди
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Головни;ri буцалтер,.{.rrйLС'|./сс Т.О. KovTiKoBa

нижчогО рiвня, KpiM головниХ розпорядникiв та нацiонаЛьних вищих навчzlльЕI,D( закладiв,
изначення у державному бюджетi,

И бЮДЖеТНИХ КОШТiВ За ВiДПОвЙниМи кодtlN.{и класифiкацii тiльки за якими вносяться змiни.
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