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до lнструкцii про скпадання i виконанrrя розпиqу
.Щержавного бюлжегу УкршЪи

довIдкА
про змiни до кошторису

на 2019 piK

Пiдстава ГрантитадаDчнки
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плаmа за послу2u, tцо наdаюmься
бюdэюеmншмц усmановамч зzidно iз
законоdавсmвом

1 250l0200
,I

l

наdхоdэю ення,u,уо ompul,.laHi Bid

250]0300 | п:аmа за оренОу майна бюdжеtпцttх
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4]010600
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коu.lmu, u|o оmрuмуюmь .усmановu Bid

пidпрuсмсmв, орzанiзацiй чч

фiзччнuх осiб dля вчконання tliльовuх

захоdiв

Kol1,1п1l1, u|o оmрLшуюпь вutцi навчальнi

заклаdtt Bid розлtiulення на dепоы.tmах

пlll.|l час ов о в iл ьн uх б юd,ке п н ш кош m i в,

оmрuманuх за наdання llлапнllх послуz

Субвенцiя з мiсцевого бюджету

держtlвному бюджету на виконання

програN{ соцiально-економiчного та

+68103

загальний
jhонп

спецiальний
фонд

4

НАДОДЖЕНlt{ - усього +б8103

у тому числi: i

доходи (розписати за кодаN{и
tласифiкацii доходiв бюджету) t

послуеu, tцо наdаюmься бюdасеmншмu
ycma+oBaJylu, зеidно iз законоёавсmвом

наdхоdження блоdэlсеmнu-т. усlпанов Bid

р е ап iз ацil' в ус пlа н овл е н о,му поряd ку
майна
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фiнансуванrrя (розписати за кодами
класифiкачiТ фiнансування бюлжету за
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KpedumiB з бюdэюеmу
за коdамu класuфiкацii
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, 
jрловний бухгалтqр*-Хф}1 Т-ý\ч,/_<r,э--- т.о. KpYTi---------i--.-'--

НИЖЧОГО РiВНЯ, KPiM гОлОВних РОзтiорялникiв та нацiональнIlй вищих навчztльнlD( закладiв, якиtr,t
призначенюI у державцому бюджетi.

бюджетних коштiв за вiдповiдними кодап,rи класифiкацii, тiльки за якими вносяться змiни.



Додаток9 , ', ',

до Iнструкчii про складання i виконацня ро3ци9J Щерiавуого
Оол",.rу V*рuЪ, (у релакчii наказу MiHicTepcTBa фiнансiв

Погоджено'*

(посада)

(пi.rпис) (iнiчiа,rи i прiзвище)

м, п. (число, мiсяць, piK)

про змrни до
довIдкА

плану використання
на 2019 piK

УкраТни вiд 26,11.2012 N l

бюджетних коштiв

HoMepJ
Дата_.Q8.022QЦ_

I l н а*--ý
У.IfЕ.dЯолл{ &

Rтfi#

йський держав
код та назва вiдомчоi класифiкаuii видаткiв та кредитуванrrя бюджету 220 lHa

код та назва програмноi класифiкачii видаткiв та кредитувЕtн[UI державного бюджету

чал за и III i IV piBHb
ii баз праrсгики
(код та назва програtr,tноi класифiкацii видаткiвта кредитування цiсuевих бюджЕгiв (код та назва Типовоi програмноi класифiкаrriJ

видаткiв та крsдитувtш{ня мiсцевих бюджgгiв / Тимчасовоi класифiкаrrii вилаткiв та кредитуваIiIIJI дJuI бюджЕгiв мiсцевого

.*оuр"лу"Йо, 
"*i 

r" застосовують програrrлно-цiльового мсгоду)

Надання зовнiшнiх кредитiв

у використаНня бюджетнИх коштiВ заповнюетьсЯ за повноЮ економiчяоЮ класифiкачiею видаткiв

у"*й бюджету без зазначенrrя цифровlа< кодiв, у разi потреби може буги доповнена iншими

;;Т""1^;ffiffi; плану використання бюджетних коштiв затверджуеться .од:ржуuтlу_. 9:*r::--1:::::,З:::":Y-т"::
;;#;;ffiii'#,1;т#: ;ж,.*;;,;;ь;;;й;;;;;;-*,-Б.р*у":::"_ й::r :.::т,::л:::,rJ::iвiдповiлно 

ло

закошодавства не с обов'язковою. Для вищих ЕавчаJIьних закладiв та наукових установ, закладiв охорони здоров'я, що }тримуються за
,, \/.._лi,.,,,\

;ЖН'ЖiffiХ;#Ё(Йffiujil;Йr, здоров,я, видатки Еа якi передбаченi у статгi 
-87 

Бюд*сг"ОгО КОЛСКСv УЧаi11]
'rrnu" ,"*ор"стання бюджйй *оштiu пiдписусгься корiвником установи та затверджуеться у порядку, встановленому дJUI

(rИЙФ \ 1lнЦiалиiпрiзвище)
-rt-r -r *,с.сЬ.э/ Т.О. Крутllсsца

(пiлпис) (iнiчiали i прiзвище)

2201160 ПiдготовкакаДрiр

Пiдстава

Код еконошtiчноi видаткiв



Додаток 9
до IнструкцiI про скJIаданIrI i виконання розтпrсу,Щержавного
бюджету Украiни (у редакцii наказу MiHicTepcTBa фiнансiв
УкраiЪи вiл 2б.l1.2012 N 1220) , . 
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Погод;кено* *

(посада)

(пi:пис) (iнiчiали i прiзвище)

(число, мiсяць, piK)
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про змiни до плану використання бюджетних коштiв

на 2019 piK
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N,,

з/п
показники

спецiальний

фонд

ГГl l -] -.

i- ;Jйй -,i

l__ ]
Г*Ъ54t5*'

iilГ:: г_.' -:-:

r г.""'"-"-** 
*л**""_1

, ,_j

+35485

\- iГ**:
][.-.,.-.,_-j

i1;]
i_-1r'.

i_:

_|]ала н ня B__H_yTpi ш н ix кре4 итi в

Проректор з АГР**

нУ Використzlння бюджегних коштiв зЕlповнюеться за повною економiчною класифiкацiею видаткiв
бюджету без зазначенrrя цифрових кодiв, у разi потреби може бути доповнена iншими

Викориотання бюджетних коштiв затверджусться одержувачал.tи бюджетних коштiв та,погоджусться
абО вiдсУгнiсть вiдбитка печатки одержувачiв бюджетних коштiв на документi вйповiдцо до

. Для вищих нzrвчtulьних заклцiв та наукових установ, закладiв охорони здЬров'я, що угримуються за
ра"\ (KpiM закладiв охорони здоров'я, видатки на якi передбаченi у cTaTTi 87 Бюджетного кодексу Украiни)
план иХ кОштiв пiдписусгься керiвником установи та затверджусться у порядку, встановленому дJIя
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,
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(iнiцiали i прiзвище)


