
,Щодаток 9
до IHcTpyKцii про скJIадztння i виконання розпису.Щержrtвного
бюджету Украiни (у редакцii наказу MiHicTepcTBa фiнансiв
УкраiЪи в1д 26.1|.2012 N 1220)

Погоджено**

(посала)

(пiдпис) (iнiцiали i прiзвище)

М. П. (число, мiсяць, piK)

Вид бюджету

довIдкА
про змiни до плану використання бюджетних коштiв

на 2019 piK
HoMepJ
Дата_Q_l_Д22Q_19_

пержавний
код за СДПОУ та найменування бюджетноi установlz/одержувачц наr:п,tенування мiстц району, областi) 00493б98
таврiйський державний агротехнологiчний чнiверситет м. Мелiтополь Запорiзькоi обл.
код та назва вiдомчоi класифiкацii видаткiв та кредитування бюджету 220 MiHicTepcTBo освiти i наукц Украiни
код та нzLзва програlr,rноi класифiкацii видаткiв та кредитуваншI держztвного бюджету 2201160 Пiдготовка кадрiв
вищими навчальними закладами III i Iv piBHiB акредитацii та забезпечення дiяльностi
ii баз практlлки
(код та назва прогрilп4ноi класифiкацii видаткiв та кредитув€tння мiсцевих бюджетiв (код та назва Типовоi програмноi класифiкаuii
видаткiв та кредитуванrrя мiсцевих бюджетiв / Тимчасовоi класифiкацii видаткiв та кредитування для бюджетiв мiсцевого
сzш,{оврядування, якi не застосов},ють прогрш.rно-цiльового мегоду)
Пiдстава ПеDерозподiлкоrrггiв
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Код економiчноi класифiкацii видаткiв бюджету/код класифiкацii крелитування бюджету 2282
Сума змiн (+,-), грн.
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(пiдпис) (iнiцiали i прiзвище)

:)

плzlну використання бюджетних коштiв зzlповнюеться за повною економiчною класифiкацiсю видаткiв
бюджету без зазначення цифрових кодiв, у разi потреби може бути доповнена iншими

ану використання бюджетних коштiв затверджу€ться одержувачами бюджетних коштiв та погоджуеться
Наявнiсть або вiдсутнiсть вйбитка печатки одержувачiв бюджетних коштiв на доцlтионтi вiдповiдно до

'Ьбов'язковою. ,Щля вищих навча,IIьних закладiв та наукових установ, закладiв охорони здоров'я, що }.тримуються за
рахунок бюджетних коштiв (KpiM закладiв охорони здоров'я, видатки на якi передбач.енi у статгi 87 Бюджетного кодексу УкраiЪи)
план виkор4стання бюджgгних KorrrTiB пiдписусгься керiвником устzlнови та затверджуеться у порядку, встаIIовленому дJIя
затвердженrul кошторисiв.
***Заповнюсгься 

розпорядниками нижчого рiвня, KpiM головнlлt розпорядникiв та нацiональних вищих навчальних закладiв, яким
безпосерелньо встановленi призначення у державному бюджетi.

(iнiцiали i прiзвище)
Т.О. KpyTiKoBa


