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ло Iнструкцii про складаннJI i виконання розпису
,Щержавного

i прiзвище)

довIдкА
про змiни до кошторису

на 2020 piK
Номер Ш
Щата |2.02.2020 р.

Вид бюджету державний
код за е,ЩПОУ та нйменування бюджетноi установи 00493б98 Таврiйський державний агротехнологiчний
унiверситет iMeHi Дмитра Моторного
код та назва вiдомчоi класифiкацii видаткiв та кредитування бюджету 220 MiHicTepcTBo освiти i науки Украiни
код та назва програ:r.rноi класифiкачii видаткiв та кредитув.tннll держ,lвного бюджету 2201190 Виплата академiчних
стипепдiй стyдентам (кyрсантам)" аспiDантам. докторантам закладiв фаховоi передвищот та вищоi освiти
код та назва црограмноi класифiкачii видаткiв та кредитуваIrня мiсцевих бюдхетiв (код та назва Типовоi прогрш,rноТ класифiкаrrii
видаткiв та кредит}ъzlння мiсцевих бюджетiв
Пiдстава Ресстр змiн ГУДКСУ у З

i Сlма змiн (+, _) 
.код** 1 Найменування i ;;.*;;;*i ;;;;й;;*Г " 
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l| : усmановаJуlu, зzidно iз законоdавсmвом ] i,_;,_, .. 
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2 50 l 0 1 00 плаmа за послу?u, tцо наdаюmься бюdжеmнuмч '

l , усlпанобалrч зzidно iз законоdавсmвом i i

| 250]020() 'i :::;""'rr;"::,Y,:;::#i" 
Bid dоdаtпковоt : 

'i

tцо зdiйснююmься вiОповiОно Оо ?У < Про 
i

, оренOу dерэtсавноzо mа комунмьноzо майналl r i

: реалiзаtli{ в усmановленоJllу поряdку,uaitHa

' 25020000 i iHuli dэtсерела власнuх наdхоdжень
', i бюdэrеmнuх усmанов

25020100 блаzоdiйнi BHecKlt, 2ранmч mа dapyHKu

', 25020200 наdхоОження, lцо оmрlLмуюmь бюdlсеmнi
I ycmaHoBLr Bid пidпрuсмсmв, орzанiзаtliй,
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Qliзttчнuх осiб mа Bid iHul,ttx бюdэк:еmнuх усmано(
dля вttколlання tliльовлtх захоdiв, у mому чttслi

захоdiв з вidчуэlсення dля суспiльнttх поmреб

зс.|lельнllх diлянок па роз.uiulенtъt на Httx iHutux
об'скпliв Hepyxovozo MaitHa, ulо перебуваюmь у
прtrcаmнiй власносmi ф iзttчнttх mа юрttdччнttх
осiб
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11лаmнuх послу?, якlцо mакlLл,I заi'паОам зuкон'ом -_

"i

i +1 452 000 i

]i

|-", ..; наdхоdження, u|о оlпрlLцуюmь dерэtсавнi i 
,

i. коltlунапьнi заlсцаdч професiйноi (професiйно- 1 i
I tпехнiчно|), (laxoBoi' переdвuttуоi' mа Buuloi ocBimt| 

i

; Bid роз,uitцення на dепозumах пl1l,уlчасово вiльнul| 
i

i бюО:хсеп,tнtlх кошmi, оmрuманuх за наdанltя i i

25020з00



оmрLrмуюmь ёерэюавнi i KoMyHMbHi заклаdu

фаховоl' переdвutцоi rпа вulцоi oczimu, HayKoBi

усmановu mа заклаdu кульlпурu як вidсоmкu,

i 0ОРГОВОГО ЗОООВ'ЯЗаННЯ) ; r
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HapaxoBaчi на за|luulок кошmiв на поmочнuх

pcxyHчclx, вidкрumuх у банках dерэtсавноzо

секmору dля розмiulення власнLrх наdхоdжень,
ompuЩaHllx як lLпаmа за послуZLl, u|о наОаюmься

HLlMu з?idно з оснавною diмьнiсmю, блаzоdiйнi
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головний бчхгалтеп
QlLr>2\ч-*-.i-rr-:rэ8l'' Т.о. KpyTiKoBa_..........._

tРiнансування (розписати за кодами , :

класифiкачii фiнансування бюджету за типом i i

боргового зобов'язання) 
;

:

i^

3000

jzoo
,Капiтальнi видатки

Krnir-r"i ipu".q,.pi"
l Капimальн i mранс фе рmч пid прuемс mв ач
(у с m ан о в ам, ор za н iз ацiям)

з2|0

piK)

нижчого рiвня, KpiM головних розпорядникiв та нацiональних вищих навчальних закладiв>tr(им
призначення у державному бюджетi.

бюджетних коштiв за вiдповiдними кодаI\4и класифiкшlii, тiльки за якими вносяться змiни.

2000

2,700

тки тА нАдАнtlякрЕдитIв -
+1 452 000

тому числi:

видатки 000

забезпечення +1 452 000

+1 452 000

+1 452 000

+1 452 000

(розписати за кодаI\,{и економiчноi

KpedttmiB з бюdэюеmу (розпuсаmu за

2,720 стипендiт : +1 452 000


