
довIдкА
про змiни до кошторису

на 2019 piK
Номер 1l5

Дата 28.05.2019

Вид бюджетуДеРЖавниЙ
код за сдрпоу та найменування бюджетнот установи 00493б98 ТавРiЙСьКиЙ деРЖавниЙ аГРОтеХНОЛОГiЧНИЙ
vHiBepcIITeT
код та назва вiдомчоi класифiкаuii видаткiв та кредитуванrrя бюлжету 220 MiHicTepcTBo освiти i науки Украiни
код та назва програмноi класифiкацii видаткiв,га кредитування державного бюджету 2201040 ДОСЛiДЖеННЯ. HaYKOBi Та
наtтсово-технiчнi розробки. виконання робiт за державними цiльовими програмами та державним
замовленням, пiдготовка наyкових кадрiв" фiнансова пiдтримка розвиткy наyковоi
iнфрастрyктyри" наукових обОсктiв" що становлять нацiональне надбання
(кол та назва прогрiiмноi класифiкацii видаткiв та кредитування мiсцевих бюджетiв (кол та назва Типовоi програ.п,rноi класифiкачii
видаткiв та кредитування мiсцевих бюджетiв
Пiдстава Псрерозподiл коштiв

Найменування загальний
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25020200 коutmu, u|о оmрu,цуюmь .усmановu Bid

пidпрuсмсmв, ореаttiзацiй чч

фiзttчнlх осiб d-lя вuконання tli,tbtlBbx

заюdiв

коulmu, що оmрLLуrуюпь Buuli навчальнi

заllпаiч Bid роз,+titцення на dепозumах

mllyl ч ас ов о в iл ь t tux бю d эrc е mt tux

коulmiв, omplLvaHux за наdання
ппаmнuх пос!lу?
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Лодаток l l

Сума змiн (+, -)

250 1 020а

lу тому числi:

(розписати за кодами
доходiв бюлжету)

послуzu, u1o наdаюmься бюdжепнtLtlч
усmil loBaMu, зеidно iз законоdавсmвом

h|аmа за п()слу?u, lцо наdаюmься
бюdэrcеmншцч усmанов&uч зеidttо iз
законоdавсmвом

н adx о d эtс е н н я, tц о о mрш,t at t i в i d
d od аm ков oI z ос поd ар с ьк ol d iяп ь н ос m i

: ftпаtlа за opeltOy майна бюdэюеtllнttх

: усmанов

t пdхоdэюення б ю dэrcе mt tt tx. ус пlан ов
вid ресuiзацit в усmановлено.+tу поряdку
майна

i Huti d эtс ер ел а вл ас HlLx н adx о dж е нь

бюdжеmнlм усmанов

блаеоdiйнi BHecKll, еранmч mа dарункu
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lДослiдження i розробки, oKpeMi заходи
i

iрозвитку llo реа,,I1зацll держаtsних
:(рсгiональних) програ,v

Г=__

. Головний бчхгалтер
QЗý_1-;1 .r*trЁоЬ# т.о. Kpyri*o".\-<J--

ни)кчого рiвrrя, KpiM головнI]D( розпорядникiв та нацiональнIл( виЩих наВЧ€шьНI,D( ЗаКЛаДlВ, ЯКИМ

Зсl,,luulок кошmiв на почаmок ро^у

3000

3200

3210

за типом боргового зобов'язанrrя)

повернення кредитiв до бюджету
(розписати за кодаN.lи програмноi
класифiкацii видаткiв та кредитувttннll
бюджету, класифiкаuii кредитуваншI
бюлжету)

тл нАдАнIlя
- усього

,i,оN{ч числl:

(розписати за кодами
класифiкачii видаткiв

i розробкu, oKpe",tti змоdч
по ре ш iзаtlii dер:хс ав Hux

проzрсLуl

видатки

трансферти

прансферmu
(усmановсьtl,


