
Додаток 9

ло Iнструкцii про складаншI i виконання розпису

м. п.

(пiдпис) (iнiuiали i прiзвище)

Вид бюджету

(число, мiсячь, piK)

довIдкА
про змiни до плану використання бюд}кетних коштiв

на 2019 piK
Номер*!!
Дата__12-Ц2OЦ

Державний
код за С,ЩПОУ та найменування бюджетноi установи/одержувача, найменування MicTa, району, областi) 00493698
тавпiйський деDжавний агDотехнологiчний yнiверситет iMeHi Дмитра Моторного

Мел :топOльсьие ушраuлitiЙ---
.Щержа Brroi казяаqейсl.кtli елуаtбв
_Укра iии 3алорiзr,;соi tlбваdтi

!

1
ь-^,_,t.,*,s*." .,._.,

Рессциlцлi;l..,.,,:,: .:и;,
кЕкts/ккк

iB Украiни вiд26.11.2012 Ns1220)

м. Мелiтополь Запорiзькоi обл.
Код та назва вiломчоi класифiкачii видаткiв та кредитування бюджету 220 MiHiCTеPCTBO ОСВiТИ i НаУКИ УКРаiЪИ
код та назва програмноi класифiкачii видаткiв та крелитування доржавного бюджету 2201040 ДОСЛiДЖеННЯ. HaYKOBi Та

HayKoBo-TexHi.IHi розробки, виконання робiт за державними цiльовими пrrограмами та державним
замовленпям" пiдготовка наукових кадрiвt фiнансова пiдтримка розвитку наyковоi
iнфrrасцryrсгyри, наукових об' скгiв. що становлять нацiональне надбання
(кол та назва програмноi класифiкаlliТ вилаткiв та кредитування мiсlIевих бюджетiв (кол та назва Типовоi програмноi класифiкачii
видаткiв та кредитування мiсцевих бюд;кетiв
пiлс,гава Збiльшення кошторис_ч

Код економiчноi к;lасифiкацiТ видаткiв бюдяtету/кол кlrасифiкачii кредитування бкlдясету 2281

l :Прелмсти, матерiапи, обладнання та iHBettTap

]__ i капiтальнiвидаткиl1

]13 i

i14 i

Надання внутрiшнiх кредитiв

Надання зовнiшнiх кредитiв

(пiлпис) (iнiшiали i прiзвище)

до плану використання бюджетних коштiв заповнюеться за повноIо еконOмiчною класифiкаuiею видаткiв
кредитуваншl бюджету без зазначення uифрових кодiв, у разi потрсби може бlти доповнýна iншими

** ffовiдка про змiни до lulaнy використання бюджетних кош,гiв затверджуеться одержувачами бюляtеrних коштiв та поl,оджуеться

розпорядниками коштiв. .Щля вищих навчальних закладiв та наукових установ, закладiв охорони здоров|я, що }тримуються за,рахунок

бюджетних коштiв (KpiM заклалiв охорони здоров'я, видатки на якi перелбаченi ycTaTTi У Бюджетного кодексу Украiни), довiдка про

(iнiчiа"llи i прiзвище)

i1.1 i Поточнi видатки г****--***-" i-***-.** 
*",i---"**, -^*-

ii1

-5847,37Заробiтна плата

],i,



ЗN,liНИ ДО ll]Iaнy Викорис'гання бюджетних t(оштiв пiдlIис)сться керiвником ус,l,анови та затtsерджусться у порядку, всlановJIеному лJlя
за гверJжсIllIя кошторисiв.

5аповнюетьсЯ розпорядниками нижчогО рlвня, KplM головниХ розпорядникlв та нацiоналЬних вищиХ навчацьних закладiв, яким
безпосередньо встановленi призначення у державному бюджетi.

z Заповнюсться розпорядникадци бюджетних коштiв за вiдповИними кодами класифiкацii, тiльки за якими вносяться змiни.


