
,Щодаток 1l
до IнструкцiТ про складання i виконаrrня розпису
,Щержавного бюлжету Украrни

довIдкА
про змiни до кошторису

на 2019 piK
Номер 119

!ата 28,03.2019

Вил бюджету Дерэкацции
код за СдпОУ танайменувшlня бюджетноТустанови 00493б98 ТаврiЙськиЙ державниЙ агротехнОлОГiЧНИЙ
vHiBepcIITeT
код та назва вiдомчоi класифiкачiТ видаткiв та кредитування бюджету 220 MiHiCTePCTBO ОСВiТИ i НаVКИ УКРаiЪИ
код та назва програмноi класифiкаuii видаткiв та кредитування державного бюджету 2201160 ПiДГОТОВКа КаДРiВ

\__ вищими навчальними закладами III i Iv piBHiB акI}едитацii та забезпеченЕя дiяльностi
ik баз практики
((кол та назва програмноi класифiкацii видаткiв та кредитування мiсцевих бюджетiв (кол та назва Типовоi програмноi класифiкачii
видаткiв та кредитування мiсцевих бюджетiв

' Пiдстава Гранти та дарунки
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Щодаток 9

до Iнструкцii про складання i виконання розпису,Щержавного
бюджету Украiни (у релактrii наказу MiHicTepcTBa i|liHaHciB
УкраТlrи Bi:t 26.1 1.20l2 N l220)

Погоджено**

(посада)

(пiлпис) (iнiцiалиiпрiзвище)

м. п. (число, мiсяць, piK)

довIдкА
про змiни до плану використання бюджетних коштiв

на 2019 piK
Номер_!
Дата_2ý.032Ш9_

Вил бюлжету ДержавниП
код за е,ЩПОУ та найменування бюджетноi установи/одержувача нйменування MicTa, району, областi) 00493698

Таврiйський державний агротехнологiчний унiверситqт_м. Мелiтополь Запорiзькоi обл.
код та назва вiдомчоi класифiкачii видаткiв та кредитування бюджету 220 MiпiCTePgTBO освiти i наУки Украiни
код та назва програ.п,rноi класифiкацii видаткiв та кредитуванIц державног0 бюджету 2201160 Пiдготовка кадрiв
вищими навчальними закпадами III i Iv piBHiB акредитацii та qабезпечення дiяльностi
ik баз практики
(код та назва прогрzlil.rноi класифiкашii видаткiв та кредитування мiсцевих бюджетiв (кол та назва Типовоi програл,rноi класифiкаlii
вцдаткiв та кредитування мiсцевих бюджетiв
Пiдстава Гранти та дарчнки
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плану використанIul бюджстних коштiв заповЕю€ться за повною економiчною класифiкалiсю видаткiв
ння бюджету без зазначення цифрових кодiв, у разi потреби може бути доповнена iншими

використання бюджетних коштiв затверджуеться одержувачами бюджотних коштiв та погоджусться
Наявнiсть або вiдсутнiсть вiдбитка печатки олерхrувачiв бюджетних коштiв на документi вiдповiдно до

за 'язковою. !,ля вищих навчальних закладiв та наукових установ. закладiв охорони здоров'я, що утримуються за

рахунок KoltlTiB (KpiMI заклалiв охорони здоров'я! видатки на якi передбаченi у cтaTTi 87 Бюджетного кодексу УкраТни)

план використання бюджетних коштiв пiдписусгься керiвникопt установи та затверджусться у порядку! встановленоМУ ДЛя
, 

_ затвердження кошторисiв.- *-*Запtlвнюсться 
розпорядниками нижчого рiвня. KpiM головних розпорядниttiв та ttlцiоtIальних вищих навчальних заклаJiв. яким

безпосередньо вотановленi призначення у державному бIоджетi.
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