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В,, боr"r.r} ДеРЖавниЙ
код за СДРПОУ та найменування бюджетноi установи/одержувача, найменування MicTa, району, областi) 00493698
тавDiйський деDжавний агротехнологiчний yнiверситет м. Мелiтополь Запорiзькоi обл.
код та назва вiдомчоi класифiкацii видаткiв та кредитування бюджету 220 MiHicTepcTBo ОСВiТИ i НаУКИ УКРаiЪИ
код та назва програмноi класифiкачii видаткiв та кредитуванIilI державного бюджету 22011б0 ПiДГОТОВКа КаДlliВ
ви печення
ik баз пDактики
(код та назва програrr,rноi класифiкацii видаткiв та кредитування мiсцевrо< бюджетiв (код та назва Типовоi програrr,rноi класифiкадii
видаткiв та кредитуванлrя мiсцевих бюджетiв / Тимчасовоi класифiкацiТ видаткiв та кредитування д.п,я бюджgгiв мiсцевого
с€rмоврядування, якi не заотосовують програ:r,rно-цiльового мегоду)
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Поточнi видатки

Капiтальнi видатки

Прилбання обладнання i предплетiв довгострокового користування

Надання внутрiшнiх кредитiв

Надання зовнiшнiх кредитiв
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piK)
до плану використан}ш бюджетних коштiв заповнюсться за повною економiчною класифiкацiсю видаткiв
кредитування бюджету без зазначення цифрових кодiв, у разi потреби може бlти доповнена iншими

до плzlну використання бюджетних коштiв затверджусться одержувачами бюджgгних коштiв та погоджусться

роз Й коштiв. Наявнiсть або вiдс}тнiсть вiдбитка печатки одержувачiв бюджетних коштiв на докуметпi вiдповйно до
законодtlвства не с обов'язковою. .Щля вищих навчtшьних закладiв та EayKoBlй установ, закладiв охорони здоров'я, що угримуються за
pulxyнoк бюджетних коштiв (KpiM закладiв охорони здоров'я, видатки на якi передбаченi у статгi 87 Бюджетного кодексу УкраiЪи)
плtlн використання бюджgгних коштiв пiдписусгься керiвником установи та затверджусться у порядку, встановленому для
затвердженнJI кошторисiв.
***Заповнюсгься 

розпорядниками нижчого рiвня, KpiM головних розпорядникiв та нацiональних вищих навчаJIьних закладiв, яким
безпосередньо встаrrовленi призначення у державному бюджетi.
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