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Лолаток 9

ло Iнсr,рукчii гlро ск,ладання i виконання розпису

Погоджено*Х

(посала)

(пiдпис) (iнiuiа,rи i прiзвиrче)

м. п. (число, мiсячь, piK)

,Щержавного
MiHi

довIдкА
плану використання бюджетних коштiв

на 2019 piK
Номер_!!

про змiни до

деrrlкавний

(у релакчii наказу
siд26.11,2012 Xbl220)

i прiзвище)

ДжаРJ22919"
Вил бюлжету

кол за С.ЩРПОУ та найменування бюджетноi установи/одержувача! найменування MicTa, району, областi) 00493698
Таврiйський державний агротехнологiчний унiверситет iMeHi Дмитра Моторного

м. NIелiтополь запорiзькоi обл.
Код та назва вiдомчоi класифiкачii влцаткiв та кредитування бюджету 220 MiHiCTеPCTBO освiти i наУки УкраiЪи
код та назва програмноi класифiкачii видаткiв та кредитування державного бюджету 2201040 ДОСЛiДЖеННЯ. HaYKOBi Та

науково_технiчнi розробки" виконання робiт за державними цiльовими п|rограмами та деIrжавним
замовленням. пiдготовка наукових кадрiв. фiнансова пiдцrимка розвитку науковот
iнфрастрyкryри, наукових об'скгiв. що становлять нацiональне надбання
(кол та назва програмноi класифiкацii видаткiв та кредитування мiсцевих бюджетiв (код та назва Типовоi програмноi класифiкачii
видаткiв та кредитуванлtя мiсцевих бtоджетiв
пiдстава Збiльшеннякошторису

Код екоltомiчrrоi класифiкацiТ видаткiв бlоджету/код класифiкашii крсдит},ванtlя бrоlжсту 228],
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Ректор, професор**

Головний бухгалтер

02.12.20l9
М. П.'t'*'t' (число, мiсячь, piK)

(iltiчiапи i прiзвище)

(rriлtrис) (iнiчiаrrи i прiзвище)

Надання зовнiшнiх кредитiв

: +1200



*Форrtа довiЛки про змiнИ ло llланУ використаннЯ бкlдrкетниХ коштiВ заповнюсться за IIовнок) економiчною класифiкаuiсю видаткiв

бrоджету ru *пас"фi*uчiсю крсдитуваltttя бlоджсту без зазначсння чифрових кодiв, у разi потреби може бути доповlIеIIа iншими

показникаN.{и.
*+ !,овiдка про змiни до плану використання бюджетних коштiв затверджус"ться одержувачами бюджетних коштiв та поголжусться

розпорядниками кош,riв. Щля вищих навчальних закладiв та наукових устаноts, закладiв охорони злоров'я, що )"тримуються за рахунок

бюджетниХ коштiВ (KpiM зак;rалiВ охоронИ здоров'я, видаткИ на якi передбаченi ус,гаrтi 87 Бкlджетного кодексу Украiни), довiдка Trpo

змiни дО плану викорИстаIпlя бюджетних коштiВ пiдписустьсЯ керiвником устаlIови та затвсрджу€ться у порядку, встановленому для

затвердження кошторисiв.
-*-Заповнюсться 

розпорядника]\Iи нижчого рiвня, KpiM головних розпорядникiв та нацiона.цьних виIltих навчальних закла,liв" яки]\,1

безпосередньо всr,ановленi llризначення у державноi\{у бrодяtетi.

, З*rraя розпорядникапли бrоджетних kouITiB за вiлповiдними колами класифiкаrrii, тiльки за якими вносяться змiни.


