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на 2019 piK
Номер_1
Дата_2ЕД_L20_19_

00493б98 Таврiйський державний агротехнолOгiчний унiверситет
(код за еДПОУ та найменування бюджетноi установи)
м. Мелiтополь Запорiзько,f обл.

(нйменування мiстц району, областi)

Вид бюджету депжавний

код та назва вiдомчоi класифiкаuii видаткiв та кредитування бюджегу 220 MiHiCTеPCTBO ОСВiТИ i НаУКИ УКРаiНИ
код та назва програмноi класифiкаuii видаткiв та кредитування державного бюджету 2201040 ДОСЛiДЖеННЯ. HaYKOBi Та

наyково_техrriчнi розробки, виконання робiт за державними цiльовими пDограмами та деРЖаВНИМ
замовленням, пiдготовка наyкових кадрiв, фiнансова пiдцrимка розвитку наyковоiiнфрасцryrсгури"
наYкових об'€кгiв. що становлять нацiональне надбання
Gод,а "аз"а 'po.pa"Hoi 

класифiкацii видаткiв та кредитування мiсцевих бюджетiв (кол та назва Типовоi програlr.rноi класифiкалii
видаткiв та кредитуванrrя мiсцевих бюджетiв / Тимчасовоi класифiкацii видаткiв та кредитувантrя для бюджетiв мiсцевого

счlN4оврядування, якi не застосов}.ють програ:r,rно-цiльового мrrоду) 1 )

Пiдстава Затвердження залишку коштiв на початок року

кономiчноi класифiкацii видаткiв бюджету/код класифiкаuii кредитуванIш бюджетуКод еl
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до плitну використанIuI бюджетнrл< коштiв заповнюеться за повною економiчною класифiкацiсю виДаткiв
кредитуваннr{ бюджету без зазначення чифрових кодiв, у разi потреби може буги доповнена iншими

и до плану використаннJI бюджетних коштiв затверджУеться одерж}ъача.п.rи бюджетних коштiв та погоДжУеТЬСЯ
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Нарахування на оплату прац1

(iнiцiали i прiзвище)

(пiдпис)

коштiв. ,Щля вищих навчilIьних закладiв та наукових уётанов, закладiв охорони здоров'я, що }тримуються за рtйУнок
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Надання зовнiшнiх
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бlоджgтних коштiв (KpiM заклмiв охорони здоров'я, видатки на якi передбаченi ycTaTTi 87 Бюлжетного кодексу Украiни), довiдка про
змiни до плаЕу використання бюджетних коштiв lliлписусгься керiвником установи та заIверлжуеться у порядку, tsстановленому для
затвердженtul кошторисiв.---Запо""юсr"ся 

розпорядниками нижчого рiвня, KpiM головних розпорядникiв та нацiональних виtrlих навчшIьних закладiв, яким
безпосередньо встановленi призначення у державному бюджетi.

, Ъпоurюсrrся розпорядниками бюджетних коштiв за вiдповiдними кодами класифiкачii, тiльки за якими вносяться змiни.


