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

ДОВІДКА 
про зміни до кошторису 

на 2019 рік

^ЗАТВЕРДЖУІО._ 
Пропеїсґор.ук ГЕ

г '4-,,\\іІЗ’ЛУІ.Рижков
(підпис) і {Щ ж тії прізвище) 

М П. ‘ 1 ~ і |

*ї м

Номер 1/21 
Дата 09.09.2019

Вид бюджету Державний__________________________________________ ________________________
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 МІНІСТЄРСТВО ОСВІТИ І НЗУКИ Україні 
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету 2201160 ПІДГОТОВКа Кадрів 
вищими навчальними закладами III і IV рівнів акредитації та забезпечення діяльност 
їх баз практики
(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації 
видатків та кредитування місцевих бюджетів)
Підстава Перерозподіл коштів____________________________________________________________________________________

( грн.)
Сума змін (+, -)

Код** Найменування загальний
фонд

спеціальний
фонд разом

1 2 3 4 5
| НАДХОДЖЕННЯ -  усього

у тому числі:

доходи (розписати за кодами 
класифікації доходів бюджету)

25010000 послуги, що надаються 
бюджетними установами, згідно 
із законодавством

25010100 плата за послуги, що надаються 
бюджетними установами згідно 
із законодавством .....................................

25010200 надходження, що отримані від 
додаткової господарської 
діяльності

25010300 т ат а за оренду майна 
бюджетних установ

25010400 надходження бюджетних, 
установ від реалізації в 
установленому порядку майна

25020000 інші джерела власних 
надходжень бюджетних 
установ

.......... . ..... |

|

25020100 благодійні внески, гранти та 
дарунки

25020200
"

кошти, що отримують .установи 
від підприємств, організацій 
чи фізичних осіб для виконання 
цільових заходів

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



і за надання платних послуг |

41010600 Субвенція з місцевого бюджету 
державному бюджету на 
виконання програм соціально- 
економічного та культурного 
розвитку регіонів

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

602100 Залишок коштів на початок року

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

•

ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ 
КРЕДИТІВ - усього

у тому числі:

видатки (розписати за кодами 
економічної класифікації видатків 
бюджету)

2000 Поточні видатки -102800 -102800

2280
Дослідження і розробки, окремі 
заходи по реалізації державних 
(регіональних) програм

-102800 -102800

2282
Окремі заходи по реалізації 
державних (регіональних) програм, 
не віднесені до заходів розвитку

-102800 -102800

3000 Капітальні видатки +102800 +102800
3200 Капітальні трансферти +102800 +102800

3210
Капітальні трансферти 
підприємствам (установам, 
організаціям)

+102800 +102800

надання кредитів з  бюджету 
(розписати за кодами класифікації 
кредитування бюджету) і

О.М. Рижков

Ш/С' і '  /  (ЧИЙК), МІСЩЬ^’ПНС}*,
• ,’ /V ■!,, \  Ч ,

Головний бухгалтер 
Чпо -ч Т.О. Крутікова

І^сщнюється розпорядникам^ нижчого рівня, крім головних розпорядників та національних вищих навчальних закладів, які 
безпосередньо встано'влепі призначення у державному бюджеті.
** 3^^% >єгься розпорядниками бюджетних коштів за відповідними кодами класифікації, тільки за якими вносяться зміни.


