
0 8 пtOт 2019 i прiзвище)

(пiдпис) (iнiцiали i прiзвище)

м. п. (число, мiсячь, piK)

00493б98

про змiни до плану
довIдкА

використання
на 2019 piK

бюджетних коштiв

Номер_2_
Дата_98.022Q_19_

'l'аврiйський державний агротехнологrчнии yнверситет
(код за еДРПОУ та найменування бюджетноi установи)

ь Запорiзькоi
(найменування

вний
MicTa, району, об.lrастi)

Вид бюджету

код та ншва програл,rноi класифiкашii видаткiв та кродитуванЕя державного бюджsту

iнфраgгрчrсryри. на\тсових обО сrсгiв. що gгановлять нацiональне наДбаннЯ

(код та назва прогрztN,Iноi класифiКацii видаткiВ та кредитування мiсцевих бюджgгiв (код та назва Типовоi програlлноi класифiкацii

видаткiВ та кредитуваНня мiсцевиХ бюджетiВ / Тимчасовоi класифiкацii видаткiв та кредитування для бюджетiв мiсцевого

сtlмоврядування, якi не застосовують прогршrно,чiльового мсголу)l)
Пiдстава Збiльшення кошторисy

на\rково-технiчнi розробки" виконання робiт за державними цiльовими прогDамами та державним

показники

Код еконо;иiЧноТ класифiкацii видаткiВ бюлжету/коЛ класифiкацii кредитування бюлжету 2281

вшАтки тА
Поточнi видатки

Надання внутрiшнiх крелитiв

Надання зовнiшнiх кредитiв

(iнiuiали i прiзвище)
т,с\ч а_,/

(пiдпис) (iнiцiали i прiзвище)

i ло **У використаннlI бюджетниХ кQштiВ зtшовнюстьсЯ за повною економiчною класифiкачiею видаткiв

ю кредлгr.ування бюджету без зазначення цифровлос кодiв, у разi потреби може бри доповнена iншими
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Додаток 9
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N
з/п

i

Сума змiн (+,-), грн.

загальний спецiа"rьний

фоrц i фонд j

3:4

показникаN4и.

i +l 7873 +1 7873

обладнаяня та iHBeHTap +5600

бюджету

Капiтальнi видатки



** .щовiлка про змiни до плану використання бтодже,гних коштiв затверджуеться одержувачами бюджетних коштiв та погоджусться

розпорядIIиками коштiв. ,Щля вищиХ навчальниХ закладiВ та науковиХ установ9 закладiв охорони здоров'я, що }трим},ються за рехунок
бtоджетних коштiв (KpiM заклалiв охорони злоров'я, видатки на якi перелбаченi ycTaTTi 87 Бюджстного кодексу Украiни), довiдка про

змiни до плану використання бюджетних копrтiв пiдписусться керiвником установи та затверджуеться у порядку, встановленому для

затвердження кt_lшторисi в.-'-заповнюсгься 
розпорядникаý{и нижчого рiвня. KpiM гоJlовнлfх розtIорялникiв та нацiональних вишtfх наtsчiшьних закладiв. яким

безпосередньо встановленi призначенIIя у державному бюджетi.

, }о*rrоa."aя розпорядниками бюджетних коштiв за вiдповiлними кодаil,lи класифiкаrtii. тiльки за якиN{и вносяться змiни.


