
Додаток 9

ло 1HcTpyKltii гlро скJIадаlIпя i виltолtання розпис},rЩерrкавного
бtсl;дхlе,гу Украitrи (,r,pclltiirtltil'лt.tказ.r \]itricrcpcrBir tiliilallcirl
}1ttp.lTttti Bi,,r 26. l I .20 l2 N i22{))

кол за СflРПОУ та найменуваIlrrя бюджетноТ усr,аttови/о:,(ерж},вача, найьlсгI\.ванltя bricTa. район1,. об.lIастi) 00493б98
Таврiйський державний агротехцологiчний унiверситет м. Мелiтоп обл.
кOд та t]азва вi;lОЛЛЧОт к,пасиtРiкачiт ви]tаt,кiв та liреди,г\,l]illIня бio,I;ttet,r 229 MiHicTepcTBo освiти i HayKlr Укrrаiни
кодта назва ttpot,par,ttloi к.lrаси(lirtацii видаt,кiв 1,а крел1.1I\l]аI]Ilя jlcp)liaBllo1,o бlt1.1;кстt, 2201160 Пiдгоr,овка K.a;rpiB
ВИIЦИМИ НаВЧаЛЬниМи ЗаклаДаМи I[I i IY piBHiB. актlедцтацii та забезп9чення,дiя;rьностi
Тх баз практики
(кол та назва програмноi класифiкацiТ видаткiВ та креJlит,},вilНttя мiсtlсвиХ бtо,,]жетiв (код та назва'I-иttовоi tlрограltнtli' K]illcи(l)iKi1Ilii
виДаткiв Та креДиТУВання мiсЦевих бlоджетiв / J'иплчасовоi к;rirси(liкацiТ Br,tдltTttiB,I,a кредиl} l]ання.,(.lя бltlJrKeтiB lticLleBtlгtl
саN.{оврялування, якi не застосовуtоть програлчtно-t{iльового N,tего.r{},) __ __)
I1iдстава

Коr:1 еконоlчIiчноТ к;lасифiкацii видаткiв бюлжету/код кlrасифiкачii кредит\,вання бtодiкеr,), 2282

, ль : С1 ira зл,liн (+,-)" I,piI

л,.- , Показники лл,.л_.....- , _ , -

Погоджено**

(посала)

(пiлпис) (iнiцiалиiпрiзвище)

м. п. (число, мiсяuь, piK)

довIдкА
про змiни до плану використання

на 2018 piK
Ноп,lер Ц
.Ща,га_27.03.20 l 8_

.I 2 ] 4 5

: l ] В_ИЛАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТIВ _ усього +50500 +505(l(,

(iнiчiа"пи i прiзвище)

l]икористанIlя бtодлiетних кошI,гiв заtttlвнюсi,ься за

(iнiцiали i прiзвишtе)

поl]IIоrо eKtlt,ttlMti.lHtltcl класиiРittаttiсltl tзи,:(ltткiв

рlrзi rrоrрсби \t()жс ll} Ill Il)tIOltIIcll:l ittшIиrlиання бtо/(жету без зазtrачення циtllрових кодiв, 1,

у l]икорис,гаI]ня бtоджстних ltt,;ttTiB ]ltTBeг lж\{ться одерI(\,l]ачаN{li бкl,,liксгниr KtlцlTill tit ll()]().(/\\(.Tbcr{
l. НаЯВltiСr'ь trбО вiдсуr'lriсть вtдбитка печатl(и одерlкl,вачiв бlодяtеr,ttих ксlltl,гitз tta дoKrblctt.t,i вiдltuвi,tгtо лtl
'язковою. ffля вищиХ навча-[ьниХ ззкладiВ та нi1),коt]и\ ),cTalloB, закltа,liв охоро1.Iи здоров'я" IIlo \"гри}1,\,l1;-1 ься ,Jа

рахуноК бюджетниХ коштiВ (KpiM заклалiВ охоронИ здоров'я. ви.цаI,кИ Hlr якi перслбачепi У cTaTTi 87 Бюлжеr.ного KO.]tcKc) YKpaTHl,r)
план використання бюджетних Kol]tTiB пiдItис1 сться Kcpitrtttlttoпl \ с lliно]]и Та ЗаТВеР;lЖусться \, Ilopr.lц). BcTaHoB"llcIl()\l\, .цjIя
]il lIlсплження кош гописiв.

бсrll(l(l,гсl,ньо Bcгall()R.lcIli пгиJн](l(lllIя } l(l);|(ilI5llo\l\ ,-,,,,.,t.-, li,

а:tи i lt1,1iзвиtltс:1

бюджетних коштiв
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послчг (KpiM комуна,rыtих)
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Надання зовнiшнiх


