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Додаток l 1

ло IнcTpyKuii про складання i виконання розпису
,Щержавного бюджеry УкраiЪи

довIдкА
про змiни до кошторису

на 2019 piK
Номер. lД
{ата l5.03.2019

вид бюджету

кол за ещрпоу та найменування бюджетноi установи 00493б98 Таврiйський державний агротехнологiчний

ffi
код та HztзBa вiдомчоi класифiкацiт видаткiв та кредитування бюджегу
код та назва програмноi класифiкацii видаткiВ та кродитуваНIя державного бюлжегу 220l l60 Пiдготовка кадрiв

ьними пIiIч bнocTl
ix баз практики
((кол та назва програмноТ класифiкацii видаткiв та кредитування мiсцевих бюдrкетiв (код та назва Типовоi програмноi класифiкачiТ
видаткiв та кредитування мiсцевих бюджетiв
Пiдотава

1 ]класифtкацll доходiв бюджету) :

250I0000 : послу?u, tцо наdаюmься бюdlсеmнuмц j

усmановамu, зеidно iз законоdавсmвом i

+2 1 000 +2 1 000

, 25020з00 l-**
l
J

п l l l,||4 ч а с ов о в i,t ь н t t.r б ю o,1tc е п t н t r.r к о ц t m i в, 
-

. опlрu\lанuх за нdОання пlаmнuх послу2

пidпрttс,rлспlв, орzанiлацiй чч

фiluчнuх осiб dля вuконанllя tliльовчх

i
1

:

]

:J

i

ппапlа за послу?Lц tt1o наёаюmься
бюёэrеmнtшtl ус пlанова]lltl зz idH о iз
законоdавсmвом

наdхоdжен ня,ulо ompttMaHi вid
d оdаmков oi' е ос поd арс ьк о t d iяп ь н ос m i

2 50 ] 0з00

2 50 l 0400 наdхоdэltен ня бюdlкеmнuх. усmанов Bid
реал i зац ii в ус mа н овле ному п оряdку
майна

25020000 +52,700

+з 1700

+52700

+з l 700

i Htu i dж, е р ел а вл а с н llx н adx оdэtс ен ь
бюdэrеmнuх усmанов

блаzоdiйнi BHecKlt, zранmч mа dapyHKtt

no,u,rru, u|о оmрu.|lук)mь сцLцi нdGчальнi
заlсцаdrt Bid роз,тtitцення на dепозumах

250]0100

2 50 1 0200



; культурного розвитку регlонlв

фiнансування (розписати за кодilми
класифiкачii фiнансування бюджету
типом боргового зобов'язання)

Повсрненttя кре:итiв,ro бюлжет1
(розписати за кодами програмноi :

класифiкачiТ видаткiв та кредитування
бюджету, класифiкачiiкредитування 

:

бюлжету)

1

l

1-"-'.'.-

1

1

{

]

г

lБйщАТки й iййЁiй йЁfrlйТЁ 
|'

;- усього i

+52700 +52700

l

]

2282

3210

":
;OKpeMi захоdч по реапiзаtlii dep:llcaBHtlx

iфеziональнuх) про?рам, не BidHeceHi do +52700 +52700
iзахоdiв розвttmку :

нижчого рiвня, KpiM головних розпорядникiв та нацiональних вищих навчальних заклаДiв, якиМ

у державно]\,rу бюджетi
бюджетних KotuTiB за вiдповiдними кодаNlи класифiкаuiТ, тiльки за якими Вносяться змiни

!\
i

i

i
i
I

I

602 1 00 : Зацutuок кошmiв на почаmок року

(розписати за кодаI\,tи

класифiкаuii видаткiв

+52700

реалiзацii державних (регiона:rьних)

Kunii-""l 
"rouin"
трансферти

mрансферmu пid прчслt спв ам
орzанiзаtliыl)



м. п,

Додаток 9

до Iнструкцii про скJIаданн,I i виконання розпиоу,Щержавного
бюджету Украiни ( наказу MiHicTepcTBa фiнансiв
Украiни вiл

Пого:;кено**

(посада)

(пiдпис) (iнiцiали i прiзвище)

(число, мiсяuь, piK)

довIдкА
про змiпи до плану використання бюджетцих коштiв

на 2019 piK
HoMepJ

( (iнiцiали i прiзвище)

(пiлпис) (iнiцiшrи i прiзвище)

Дата*Ц.0320Ц_
вид бюджсгу Дерлсавний
код за еlРПоУ та найменування бюджетноТ установl.t/одержувача найменувшлня мiстц району, областi) 0049з698
таврйський державний агротехнологiчний чнiверситет м. Мелiтополь Запопiзькоi об

ьни
ik баз практики
(кол та назва програМноi класифiкацiТ видаткiВ та кредитуваНня мiсцевиХ бюджетiВ (код та назва Типовоr програмноi класифiкацiТвидаткiв та кредитування мiсцевих бюджетiв
Пiдстава

код екогrомiчrlот класифiкацii'видаткiв бrоджет1,/код класифiкачiт кредитування бtоджету 228'

ii
г^****.***-i

.лl

код та назва вiдомчоi класифiкацiТ видаткiв та кредитування бюджету 220 MiHicTepcTBo освiти i науки Украiни
код та назва програмноi класифiкацii видаткiв та кредитування державного бюджету 2201160 Пiдготовка кадрiв

використанця бюджетних коштiв заповнюсться 3а повною економiчною класифiкацiею видаткiв
lшrня бюджету без зазначенIuI цифрових кодiв, у разi потреби може бlти доповнена iншими

використання бюджетних коштiв 3z}тверджуеться одержувачами бюджетних коштiв та погоджуеться
icTb або вйсугнiсть вцбитка печатки одержувачiв оъджsтних коштiв на докумеtrтi вiдповiдно до

(орони .;"р"Ъ, ;; й;;й;;" ;;
план використання бюджетних коштiв пiдписусгься керiвником установи та затверджусться у порядку, встановленому длязатвердження кошторисiв.-*'ЗаповнюстЬся 

розпорядНиками нижtlОго рiвня. KpiM головнИх розпоряднИкiв та нацiональних вищих навчальних закладiв, якилtбезпосередньо встановленi призначення у державному бюджетi.

" z Заповнюсться розпорядниками бюджетних коштiв за вiдповiдними кодами класифiкачiт, тiльки за якими вносяться змiни.
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