
Додаток 11
до Інструкції про складання і виконання розпису 
Державного бюджету України

Вид бюджету Д е р ж а в н и й ______________________________________ _____________________
код за є д р п о у  та найменування бюджетної установи 00493698 Таврійський державний агротехнологічний 
університет___________________________________________________________________________
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету 220 Міністерство освіти і науки України 
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету 2201190 Виплата академічних 
стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації 
видатків та кредитування місцевих бюджетів
Підстава Реєстр змін ГУДКСУ у Запорізькій обл. 01.03.2019 р .________________________________________________________

(грн.)
Сума змін (+ , - )

Код** Найменування загальний
фонд

спеціальний | 
фонд | разом

1 2 3 1. 4  ;1 5
НАДХОДЖЕННЯ -  усього +224400 1 і +224400

|у тому числі: І :|......................
І доходи (розписати за кодами 
1 класифікації доходів бюджету) +224400 І +224400

25010000 послуги, що надаються бюджетними 
установами, згідно із 
законодавством

і і

25010100 плата за послуги, що надаються 
бюджетними установами згідно із 

§ законодавством
1 1

25010200 і надходження,що отримані від 
і додаткової господарської діяльності 1 і 

І :|

25010300 ! плата за оренду майна бюджетних 
\ установ

і |

25010400 1 надходження бюджетних, установ 
| від реалізації в установленому *
\ порядку майна і :................. ■:}............................. {..................................................

25020000 інші джерела власних надходжень 
бюджетних установ [ :!.............. ■ і ........................... і ....................................................

25020100 благодійні внески, гранти та дарунки 1 : | ...............
25020200 кошти, що отримують .установи від 

підприємств, організацій чи 
фізичних осіб для виконання цільових 
заходів

І : [
;

25020300 кошти, що отримують вищі 
навчальні заклади від розміщення на 
депозитах тимчасово вільних 
бюджетних коштів, отриманих за 

\ надання платних послуг ||

фінансування (розписати за кодами 
класифікації фінансування бюджету 
за типом боргового зобов'язання)

....................................... .....  ' *

602100 Залишок коштів на початок року і



повернення кредитів до бюджету 
(розписати за кодами програмної 
класифікації видатків та 
кредитування бюджету, класифікації 
кредитування бюджету)

;

ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ 
КРЕДИТІВ - усього +224400

у тому числі:

видатки (розписати за кодами 
економічної класифікації видатків 
бюджету)

+224400
:

-224-і.:#:

2000 Поточні видатки І +224400 -2244Ф
2700 Соціальне забезпечення і +224400 -2244*:

1
2720 і Стипендії | +224400 : -224400
3000 Капітальні видатки

3200 Капітальні трансферти

3210
Капітальні трансферти 
підприємствам (установам, 
організаціям)

Ж \ ^ ОТЕ̂ А
надання кредитів з бюджету 
розписати за кодами класифікації 
1%щ)итування бюджету) 1

^Головний бухгалт#)
 ̂ у  0  Крутікова

Заповнюється розпорядниками нижчого рівня, крім головних розпорядників та національних вищих навчальних закладів, яким 
безпосередньо встановлені призначення у державному бюджеті.
** Заповнюється розпорядниками бюджетних коштів за відповідними кодами класифікації, тільки за якими вносяться зміни.



Додаток 9
до Інструкції про складання і виконання розпису Державного 
бюджету України (у редакції наказу Міністерства фінансів 
України від 26.11.2012 N 1220)

Погоджено**

(посада)

(підпис) (ініціали і прізвище)

М. П. (число, місяць, рік)
ДОВІДКА

про зміни до плану використання бюджетних коштів
на 2019 рік

Номер 1 
Дата 12.03.2019

Вид бюджету Державний_________________________________________ ____________________
код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи/одержувача, найменування міста, району, області) 00493698 
Таврійський державний агротехнологічний університет м. Мелітополь Запорізької обл. 
код та назва в ід о м ч о ї  класифікації видатків та кредитування бюджету 220 Міністерство освіти і науки України 
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету 2201190 Виплата академічних 
стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів
(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації 
видатків та кредитування місцевих бюджетів
Підстава Реєстр змін ГУДКСУ у Запорізькій обл. 01.03.2019 р.________________________________________________________
Код економічної класифікації видатків бюджету/код класифікації кредитування бюджету 2720 Стипендії____________

Сума змін (+,-), грн.
№
з/п Показники

1
1
її

ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього

загальний
фонд

......... З
+224400

разомспеціальний 
фонд

4 5
ї  +224400

Поточні видатки

І Стипендії

+224400
+224400

+224400
+224400

1.2
Капітальні видатки

Надання внутрішніх кредитів

?ол оз н и й бух гал Тер

В.М. Кюрчев
(ініціали і прізвище) 

Т.О. Крутікова
(підпис) (ініціали і прізвище)

іМЙїн Мо плану використання бюджетних коштів заповнюється за повною економічною класифікацією видатків 
кредитування бюджету без зазначення цифрових кодів, у разі потреби може бути доповнена іншими

гілану використання бюджетних коштів затверджується одержувачами бюджетних коштів та погоджується 
Наявність або відсутність відбитка печатки одержувачів бюджетних коштів на документі відповідно до 

законо^яюяиивте'ооов’язковою. Для вищих навчальних закладів та наукових установ, закладів охорони здоров'я, що утримуються за 
рахунок бюджетних коштів (крім закладів охорони здоров’я, видатки на які передбачені у статті 87 Бюджетного кодексу України) 
план використання бюджетних коштів підписується керівником установи та затверджується у порядку, встановленому для 
затвердження кошторисів.
***Заповнюється розпорядниками нижчого рівня, крім головних розпорядників та національних вищих навчальних закладів, яким 
безпосередньо встановлені призначення у державному бюджеті.


