
Додаток 9
ло IHcTpyKuiT про складаЕIuI i Ьиконанrrя розпису.Щержtlвного
бюджегу Украiни (у релакцii наказу MiHicTepcTBa фiвачсiв

Погоджено**

(посада)

(пiлпис) (iнiцiали i прiзвище)

М. П. (число, мiсяць, piK)

довIдкА
про змiни до плаЕу використання бюджетпих коштiв

на 2020 piK
Номер_1
Дата_J2Д220Д_Ь

Вид бюджету

код за еДПОУ та найменування бюджетноi установи/одержувачц нйменувантrя мiстц рйону, областi) 00493698
таврiйський державний агротехнологiчний чнiверситет iMeHi Дмитра Моторного
м. Мелiтополь Запорiзькоi обл.
код та назва вiдомчоi класифiкацii видаткiв та кредитування бюджету 220 МiнiстерстцQ_ эýlliти i начки Украiни
код та назва програмноi класифiкацii видаткiв та кредитувzrншI доржавного бюджету 2201190 Виплата академiчпйх
стипепдiй стчдептам (KypcaHTaM). аспiрантам. докторацтам закладiв фаховоi передвищоi та вищоТ освiти
(код та назва програrrлноi класифiкачiТ видаткiв та кредитування мiсцевих бюджgгiв (кол та назва ТиповЬТ 

"ро"ра:r,tно'r'п"ас"фi*uцiiвидаткiв та кредитування мiсцевих бюджgгiв
Пiдстава Рессm змiн ГУДКСУ у Зш .2020 р.

Код економiчноI класифiкацii видаткiв бюджету/код класифiкацii кредитуваrIня Оюлжету 2720 Стицендii
l Сума змiн (+,-), грн.jN,
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452 000:

Поточнi видатки l *_1*fз 00_ч

+l 452 000
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] +1 452 000

i +1 452 000

+1 452 000

Капiтальнi видатки

Надання зовнiшнiх кредитiв
.I^*:г*

(пiдпис) (iнiцiали i прiзвище)

до планУ використаннЯ бюджетниХ коштiВ заповнюетьсЯ за повноЮ еконоМiчною класифiкацiсю видаткiв
кредитувzlнIш бюджету без зазначення цифрових кодiв, У разi потреби може бути доповнена iншlдr,tи

до плану використанIи бюджетних копlтiв затверджуеться одержувача-lr,tи бюджетних коштiв ia погоджуgгься
розпоряднffiiи коштiв. HMBHicTb або вiдсутнiоть вйбитка печатки одержувачiв бюджетних коштiв на докуrиеrпi вiдповiдно до
ЗаКОНОДаВСТВа Не С ОбОВ'ЯЗКОВОЮ. ,ЩЛЯ ВИЩИх Яавчальних закладiв та наукових установ, закладiв охорони здоров;, що )трlдuуються за
рtжунок бюджетних коштiв (KpiM закладiв охорони здоров'я, видатки на якi передбаченi У cTaiTi 87 ЬЬд*ет"Й *ол.*.у У*рuiЪ"; .rou"
використання бюджетних коштiв пiдписуегься керiвником установи та затверджуеться У порядку, встановленому для затвердження
кошторисiв.
***Заповнюgгься 

розпорядникап{и нижчОго рiвня, KpiM головних розпорядникiв та нацiональних вищlй навчaIльних закладiв, яким
безпосередirьо встановленi призначеЕня у державному бюджетi.

Надання внутрiшнiх кредитiв

(iнiцiали i прiзвище)

54


