
Додаток 1 1

до Iнструкцii про скпаданIц i виконання розпису
,Щержавного бюджеry УкраiЪи

довIдкА
про змiни до кошторису

на 201,9 piK
Номер Ш
.Щата 28.01.2019*

Вид бюджету ДерrкаЕццц
код за едпоу та найменування бюджетноi установи 00493698 Таврiйський державний агротехнологiчний
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код та назва вiдомчоi класифiкацii видаткiв та кредитування бюджету 220 MiHicTepcTBo освiти i науки Украiни

Сума
Най.uенування

]

",.,-,",,_..-.--.,-,,....,-.*J

25010100

2 50 1 0200

25020000

2 5020200

!

l
* ,,..,.,.,,,.,,,,,,]
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4l0l0600 l Субвеншiя з мiсцевого бюлжету
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t_ ..'. .._ | лрограм со_цiал_ьно-економiчного та
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доходи (розписати за кодtlпlи
класифiкацii доходiв бюджету)

+27з00



i 602100 il Залuu,Lок KoulmiB на почаmок року

Поверненrrя кредитiв до бюджgгу
(розписати за кодами програмноi
класифiкацii видаткiв та кредитування
бюджету, класифiкачii кредитуванIuI
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економiчноi класифiкацii видаткiв

i розробки, oKpeMi заходи

реалiзачii лержавних (регiона,rьних)

захоDч по ремiзацiТ depJlcaB+llx
проzрам, не BidHeceHi do +42зlз
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нижчого рiвня, KpiM головних розпорядникiв та нацiональних вищих навчaIльних заkлаДiв, ЯКИМ

у державному бюджстi.
бюджетних коштiв за вiдповiдними кодами класифiкацii, тiльки за якими вносяться ЗмiНи.
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Додаток 9

до Iнструкцii про складalнЕя i виконшпrя розпису,Щержазного
бюджету УкраiЪи (у редакцii наказу MiHicTepcTBa фiнаяqiв
Украiни вiд 26,11

Погоджено**

(посала)

(пiдпис) (iнiцiали i прiзвище)

м. п. (число, мiсяць, piK)

довIдкА
про змiни до плану використання бюджетних коштiв

на 2019 piK

саN,IоврядуваIIня, якi не застосов},ють прогрш.rно-цiльового мсгоду)
Пiдстава Гранти та дарчнки

fu;dъ99

Код економiчноi класифiкацiТ видаткiв бюджету/код класифiкацii кредитуваннlI бюджегу

показники
рztзом
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Надання внутрiшнiх кредитiв l

II ада н1__1__з о в н_iш_нл_i1 крелитiв

:с:_

використання бюджетних коштiв заповнюсться за повною економiчною класифiкацiсю видаткiв
бюджsту без зазяачення чифровlлt кодiв, у разi потреби може бути доповнена iншtд.tи

** використilння бюджgгних коштiв затверджу€ться одержувачами бюджетних коштiв та погоджуеться

розпо або вiдсутнiсть вiдбитка печатки одержувачiв бюджстних коштiв на документi вiдповiдно до
законодавства 'язковою. ,Щля вищих нtlвчальних закладiв та наукових установ, закладiв охороЕи здоров'я, що }тримуються за

рах}цок. бюджетних коштiв (KpiM заклалiв охорони здоров'я, видатки на якi передбаченi у статгi 87 Бюджсгного кодексу Украrни)
плalн викрристшlня бюджетпцх коштiв пiдписусгься керiвником установи та затвеРджу€ться у порядку, встаЕOвлеtIому дJUI

затвердженrrя кошторисiв.
***Заповнюgгься 

розпорядниками нижчого рiвня, KpiM головниХ розпорядникiв та нацiональних. вищих навчаJIьних закладiв, яким
безiосередньо встановленi призначення у держ€tвному бюджетi.
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