
Лодаток l l

Biдrr0iiвtяBlr& UвобЁ довIдкА
про змrни до кошторису

на 2019 piK
Номер 1l4
Дата 02.04.20l9

Вид бюджстуДержавниЙ
кол за с,щрпОу та найменуванrrя бюдкетноi установи 00493б98 ТаВРiЙСЬКИЙ ДеРЖавНиЙ агРОтехнОлОгiчниЙ
чнiверситет
код та назва вiдомчоi класифiкалii видаткiв та кредитування бюджету 220 MiHicTepcTBo освiти i науки Украiни
код та назва програrrлноi класифiкацii видаткiв та кредитування державного бюджету 2201040 Дослiдження, HayKoBi та
наyково-технiчнi розробки. виконання робiт за державними цiльовими пIrограмами та державним
замовленням. пiдготовка наyкових кадрiв, фiнансова пйтримка розвитку наyковот
iнфрастрyrсryDи. наyкових об' еiсгiв. rцо становлять нацiональне надбання
(кол та назва прогрtlJ!{ноi класифiкацii видаткiв та кредитування мiсцевих бюджстiв (код та назва Типовоi програ.мноi класифiкачii
видаткiв та кредитування мiсцевлг.х бюджетiв
пiдстава rбiльшення коштоDису
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Код* * Найменування

25010100 плаmа за послуеu, u1o наdаюmься
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2 5020000 iH uti dэtсерела власнuх наdхоdэюень
бюdэкеmнtш усmанов

i 25020100 | блаzоdiйнi BHecKu, еранmч mа dарункч
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фiнансування (розписати за кодill\4и
класифiкачii фiнансуваятlя бюджету



повернсIIIIя кредитiв до бюджету
(розписати за кодами програмноi
класифiкаuiТ видаткiв та кредитування
бюлжету, класифiкачii кредитування
бюлжету)

(розписати за кодами
iчноi класифiкацii видаткiв

)

'ослidэtсення 
i розробкu, oKpeMi захоdu

п о р е ап iз ацii d ерэtс ав ньх
проера.ryl

нижчого рiвня, KpiM головних розпорядникiв та наIiональнI,D( вищих навч{шьних заклаДiВ, ЯКlДД

призцаченнJI у державному бюджетi.
rикал.rи бюджgгних коштiв за виповиними кодzlп{и класифiкаuii, тiльки за якими вносяться змiни.

+768]16,6,7 +,768116,6,7

i розробки, oKpeMi заходи

розвитку по ремiзачii лержавних
програ},{

+,768|6,6,7 +76816,67

креdumiв з бюdжеmу
за коdамu класuфiкацii

за типом боргового зобов'язанrrя)
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l, Запutаок коtutпiв на почалпок polE
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видатки

трансферти


