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про змiни до кошторису
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Вцд бюджету

кол за е,щрпоу та найменуванrrя бюдкетноi установи 00493б98 Таврiйський державний агротехнологiчний
iверgитет iMeHi Дмитра Моторноrо

код та назва вiдомчоi класифiкацii видаткiв та кредитування бюджgгу 220 MiHicTepcTBo освiти i науки Укратни
код та на:}ва програл,rноi класифiкацii видаткiв та кредитуванIш державного бюджету 2201040 Наvкова i науково_

чна та
(код та назва програ}.Iноi класифiкацii видаткiв та кредит}вання мiсцевих бюджотiв (колй назва Типовоi програrиноi класифiкацii
видаткiв та кредитування мiсцевих бюджетiв
Пiдстава перерозподiл коштiв

i
]

I

i

наdх о d эlс е н ня, 1цо оmрLL||,tуюmь бю dже mHi

усmil ювu вid пidпрuемсmв, орzанiзацiй,

фiзччнttх осiб mа Bid iHu,ttх бюdжеmнtв

усmанов dля вuконання цtльовuх захоёiв, у
mому чuслi зсхоdiв з вidчуэtсеttня dля
суспiльнtlх поmреб земельнtt-х diллtнок mа

роэ"llitценtLх на HtM itttuux об'скmiв Hepyxolvlolo
майна, ulо перебуваюmь у прuваmiй

Наdхоdасення, 1цо оmрuмуюmь ёерсюавнi i
комунальнi заклаdu пр офе сiйно:{ (пр офесiйно-.
mехнiчноt), фаховоi переdвutцоi mа вutцоi
освimu вid розмiulення на dепозumах

Лодаток l l

Сума змiн (+,

Найменування

IIАДХОДЖЕНIШ - усього

250]0300

25020300

Код**

2

числl:

послу2u, u4 о наdаюmься бюdэюеmнlьцu

усmановамu, зzidно iз законоdавсtпвом

плаmа за послуеu, u4o наdаюmься
бюOuс еmнuмu услпан овсlfulu зеidно iз
законоdавсmвом

загальний

фонд

з

спецiальний

фонд

4

250 ] 0200

2 50 1 0400

25020 1 00



mлмчасово вiльнuх бюdэюеmнчх коtumiв,

оmршманuх за наdання пцаmнuх послуz, якu|о
maцbnt заклаd(Lv,, законом наdано вidповidне
право ; наdхоdэюення, 1ц о оmрlL|иуюmь

dерэlсавнi i комунальнi заtспаdч фаховоi
переdвuщоt mа Buuloi ocаimu, HayKoBi усmановl
mа заклаdu кульlпурu як вidсоmкu, HapMoBaHi
на залuulок кошmiв на поmочнLý рахунках,
вiёкрumшх у банках dерэtсавноzо секпору dля

р о з Mi u4 е r ч п вл ас н ltx н а 0 х о d эlс е н ь, о пpll\t анuх
як ппаmа за послуzu, tцо наdаюmься HtbMu

зzidно з основною diяцьнiсtпю. блаzоdiйнi
Bltecku mа zранmu

iджентlя i розробки, oKpeMi заходи
по реалiзацii державних

j (р егiона,чьнlтх) прогр ам

i розробкu, oKpeMi захоdu

НИЖЧОГО РiВня, KpiM головних розпорядникiв та нацiональних вищих навччIльних закладiв, яким
призначенIu{ у державному бюджетi.

розпорядникаN.{и бюджетних коштiв за вiдповИними кодами класифiкацii, тiльки за якими вносяться змiни.

KpeOumiB з блоdэюеmу (розпuсаmч за

602 1 00 ЗаLtuulок кошmiв на почаmок pot{y

поверненIи кредитiв до бюджету (розписати
за код,ll\.tи програп,{Еоi класифiкацiТ вцдаткiв
та кредитувtlнrrя бюджету, класифiкацii
кредитуванюl бюджету)

ТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТIВ -

числ1:

1идатки (розписати за кодами економiчноi
сласиф iкацii вилаткiв бкlлже,гу)

2000 "--]{

з210
mр ан с ф е р mч пi 0 пр uем с mв ам


