
fl,олаток 1 l

ло IHcTpyKuii про складання i виконання розпису
!ержавного бюлжет1 Украi'ни

(посада)

нiцiали i прiзвище)

довIдкА
про змiни до

на 201,9 piK

Вил бюлжету ДержавниЙ

Номер 1z8

Щата 27.03.2019_

код за СДРПОУ та найпленування бюджетноi установи 00493б98 ТаврiЙський державний агротехнологiчний
чнiверситет
код та назва вiдомчоi класифiкацii видаткiв та кредитування бюджету 220 MiHicTepcTBo освiти i науки Украiни
код та назва програлrноi класифiкацii видаткiв та кредитування державного бюджету 2201160 ПiдгОтовка кадрiв
вищими навчальними закладами III i Iv piBHiB акредитацii та забезпечення дiяльностi
Тх баз практики
((кол та назва програмноi класифiкацii видаткiв та кредитування мiсцевих бюджетiв (кол та назва Типовоi програмноi класифiкацii
видаткiв та кредитування мiсцевих бюджетiв
Пiдстава ГDанти та даDунки
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никамИ нижчогО рiвня, KpiM головниХ розпорядникiв та нацiональних tsищих навчальних закладiв. яким
i призначення у державному бюджетi.

бЮДЖеТНИХ КОШТiВ За вiДповiдними кодами класи(liкацii, тiльки за якими вносяться змiни.
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:"---,
jвидатки (розписати за кодами
економiчноi класиtРiкачiТ видаткiв
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захоdtt по реапiзацit dep)r{aBHlLx
про2ра\l, не BidHeceHi 0о

розвumку

Капiтальнi трансферти

+67241

+6,7241

+67241

+48874

креdumiв з бюdlrеmу
з а к о d аvъt tl,t а сuф iK atlii'



Додаток 9
до lнструкцii про складання i виконання розпису,Щержавного
бюджетУ Украiни (у релакцiI наказч MiHicTepcTBa фiнансiв
УкраТни вiд 26.1 1.20l2 N l220)

Погоджено**

(посала)

(пiдпис)

м. п.

(iнiцiали i црiзвище)

(число, мiсяць, piK)

довIдкА
про змiЕи до плану використання бюджетних коштiв

на 2019 piK
Номер_$
Дата 27.0З.2019

Вtr:бю:;кет1, Дердцавццt
ко: за СДРПоУ та найменування бюджетноi установи/одержувача, найменування MicTa, району, областi) 00493698
ТаврiriськиЙ державниЙ агротехнологiчниЙ унiверситет м. Мелiтоцоль ЗапоrlБкоТ
koJ та назва вiдомчоi класифiкацii видаткiв та кредитування бюджету 220 MiHicTepcTBo освiти i наvки Украiни
ко-] та назва програмноi класифiкаuii видаткiв та крелитування доржавFIого бюджету 220|160 Пiдготовка кадрiв

навчаль
Тх баз практики

, (ко: та назва програмноТ класифiкацiТ видаткiв та кредитування пtiсцевих бюджетiв (кол та назва Типовоi програмноi класифiкаuii
видаткiв та кредитування мiсцевих бюджетiв
Пiдстава

Код еконоltiЧноi класифiкацii видаткiВ бlоджету/коД класифiкачiТ кредитування бюлжету 2282
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1.1 Поточнi видатки
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(iнiцiали i прiзвище)

(пцпис) i прiзвище)

piK)
vrfujй до плalну використанrrя бюджетних коштiв заповнюеться за повною економiчною класифiкацiею
t*сю кредитУвання бюджету без зазначення цифрових кодiв, у разi потреби мохе буги дбпо"r.пu

rдо плану використання бюджетних коштiв затверджуеться одержувачами бюджсtцих коштiв та погоджуеться
в. Наявнiсть або вiдсутнiсть вiдбитка печатки одержувачiв бюджетних коштiв на документi вiдповiдно до

рахуноК бюджетниХ коштiВ (KpiM закладiВ охоронИ здоров'я, видаткИ на якi передбаченi У oTaTTi Ь7 Бюдйrrо.о nooan.y УкраТни)план використання бюджетних коштiв пiдписусться керiвникоlI ),станови та затверджу€ться у порядку. встановленому для
затвердження кошторисiв.
**ЗаповнюстЬся 

розпоряJНиками ни}кtIОго рiвня. KpiM головниХ розпорядникiВ ra ltацiоtrальних вищих навчальних зак-.tадiв. яким
безпосередньо встановленi приз|lачення ), державноNIу бtодlкетi.

: Заповнюсrься розпорядниками бюджетних коштiв за вiдповiдними кодами класифiкацii, тiльки за якими вносяться змiни.
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ffодаток 9

до lнструкцii про складання i виконання розпису.Щержавного
бюджету Украiни (у редакцii наказу MiHicTepcTBa фiнансiв
Украillи вiд 26.11.20l 2 N l220)

Погод;кено* *

(посада)

(пi.lпис) (iнiuiали i прiзвище)

М. П. (число, мiсяць, piK)

довIдкА
про змiни до плану використання бюджетних коштiв

на 2019 piK
Номер_ý
Дата_ZQ320Ц_

Вид бюджету ДерясацццД
кол за СЩРПОУ та найменування бюджетноi установи/одержувача, найменування MicTa, району, областi) 00493б98
таврiйський державний агротехнологiчний унiверситет м. Мелiтополь Запорiзькоi обл.
код та назва вiдомчоi класифiкачii видаткiв та кредитування бюджету 220 MiHicTepcTBo освiти i науки Украiни
код та назва програмноi класифiкачii видаткiв та кредитування державного бюджету 2201160 Пiдготовка кадрiв
вищими навчальними закладами III i IV piBHiB акредитацiТ та забезпечення дiяльностi

. ik баз практики
(кол та назва програмноi класифiкацii видаткiв та кредитування мiсцевих бюджетiв (код та назва Типовоi програмноi класифiкацii
видаткiв та кредитування мiсцевих бюджетiв
Пiдстава Гранти та дарунки

код економiчноi класифiкацii видаткiв бюджету/кол класифiкацii кродитування бюджету 3210
. ] LyMa змlн (+,-), гIл' 

Показникиз/п l ЗаГаJlЬНИИ , СПеЦlаЛЬНИй ]

фонл : фонл
l2з4
1 ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТlВ - усього +48874 +48874

разом
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Придбання обладнання i пр.лiчеii" оо".о..ропоuого користування

Нодо""" внутрiшнiх крелитiв

+48874 
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1.3

i.+ Надання зовнiшнiх кредитiв

ФJ\ (iнiцiали i прiзвице)

(гriдпис) (iнiцiали i прiзвище)

плану використання бюджетних коштiв заповнюеться за повною економiчною класифiкацiсю
кредитування бюджету без зазначення цифрових кодiв, у разi потреби може бути доповнена

видаткiв
iншими

ану використання бюджетних коштiв затверджусться одержувачами бюджетних коштiв та погоджусться
Наявнiсть або вiдсутнiсть вiдбитка печатки одержувачiв бюджетних коштiв на документi вiдповiдно до

'язковою. Для вищих навчальних закладiв та [Iаукових установ, закладiв охорони здоров'я, що ),тримуються за
коштiв (KpiM заклалiв охорони здоров'я, видатки на якi передбаченi у cTaTTi 87 Бюджетного кодексу УкраiЪи)

план використання бtоджетних коштiв пiдписусться керiвtrикоrI установи та затверджусться у порядку, встановленому для
затвердженI lя коutторис i в.
"-'Заповнюпься розпорядниками нижчогtl рiвня. KpirI головниr ро,lпоря_rникiв га ltlцiонuльних вищих навчальних закладiв, якиrt
безпосередньо встановленi призначення у доржавноN,Iу бюджетi.

: Заповнюсться розлорядниttами бюджетних коштiв за вiдповiдними кодаNlи класифiкачii, тiльки за якими вносяться змiни.
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