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Погоджено**

(посада)

(пiдпис) (iнiцiали i прiзвище)

М, П. (число, мiсяць, piK)

довIдкА
про змiни до плану використапця бюджетних коштiв

на 2019 piK
Номер_1 l
ДатаЦJ220ý

Вид бrоджету ДерцДцццц
кол за е.ЩРПОУ та найменування бюджетноi установи/одержувача, найменування MicTa, району, областi) 00493698
таврiйський державний агротехнологiчний Унiверситет iMeHi Дмитра моторного

м. Мелiтополь Запорiзькот обл.
код та назва вiдомчоi класифiкаuiт видаткiв та кредитування бюлжету 220 MiHicTepcTBo освiти i начки Украiъи
код та назва гIрограмноi класифiкаuii видаткiв та кредитування державного бюджsту 2201040 ДОСЛiДЖеННЯ, НаvКОВi Та
науково-технiчнi розробки. виконання Dобiт за державними цiльовими програмами та державним
замовленням. пiдготовка наYкових кадрЬ. фiнансова пiдтримка розвиткY наYковоi
iнфrl а стрисryIrи, наукових о б 

О еrсгiв. що становлять нацiональн е надб ання
(кол та назва програмноi класифiкацii видаткiв та кредитування мiсцевих бюджетiв (кол та назва Типовоi програмноi класифiкачii
влцаткiв та кредитування мiсцевих бюджетiв
Пiдстава Перерозподiлкоштiв

Код економiчноi класифiкацii видаткiв бюлжету/кол класифiкаuii кредитуванIfi бюлжету 228]l

Додаток 9
виконання розпису

редакцii наказу
26.11.2012 Nч1220)
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показники

Капiтальнi видатки

i t.з l
Надання внутрiшнiх кредитiв

i 1.4 i Надання зовнiшнiх крелитiв

ir,i.1

(iнiuiали i прiзвище)
Т.О. KpyTiKoBa

(пiдпис) (iнiцiали i прiзвище)

{ХИ Ю ПЛанУ Викорис'гання бюджетних коштiв заповнюеться за повною економiчною класифiкачiею видаткiв
ЦiСЮ кРедитУвання бюджету без зазначення чифрових кодiв, у разi потреби може буги доповнена iншими

пOказниками.
** До"Йка Про змiни до плаtiу використання бюджетних коштiв затверджуеться одержувачmли бюджетних коштiв та погоджуеться
розпорядникzlп,{и коштiв. Для вищих навчальних закладiв та наукових установ, закладiв охорони здоров'я, що }трим}.ються за pzйyнoк
бюджеrних коштiв (KpiM закл4дiв охорони здоров'я, видатки на якi передбаченi ycTaTTi 87 Бюджsтного кодексу Украiни), довiдка про
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змiни до llлану використання бюджетних коштiв tliдписуеtься керiвником установи та затверджус]l,ься у порядку, встановленому дJlя
затверджсlIIlя кошторисiв.-'-Заповнюсться 

розпOрялниками нижчог0 рiвня. крiпr головних рtlзпоря.tникiв та нацiонаqьних вищих навчаJIьних закла,liв. яким
безпосере;lньо встановленi призначення у лержавному бюджетi,

z Заповнюсгься розпорядниками бюджетнlтх коштiв за вИповiдними кодами класифiкачii, тiльки за якими вносяться змiни.


