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Д9лЦ5_d"_;лре,

розпбffiiiиiiiпii.r коштiв. Наявнiсть або вiдсутнiсть вiдбитка печатки оДержувачiв бюджетних коштiв на документi вiдповiдно до
законодавства не с обов'язковою. Д.ля вищих навчальних закладiв та наукових )станов, закладiв охорони здоров'я, що утримуються за
ра\),нок бюджетних KoшlTiB (KpilI зак,-rадiв охорони здоров'я, видатки на якi перелбаченi у cTaTTi 87 Бюджетного кодексу Украiни) план
ВИКOРИСТаННЯ бЮДжетних кОштiв пiлписl'сгься керiвникопt установи та затвсрджуетьоя у порядку, во,tаttоDлсllому длл заlDЕрл?NvппrI
кошторисiв.--'ЗаповнюстЬся 

розпорядllиками нижчОго рiвttя. крiпt lоловних розпорядникiв га rlацiоналыlих виших навчальних закладiв. яttипt
безпосередньо встанOвленi призначення у дерrкавному бюджетi.

бюджету

i прiзвище)

l.]

Jo IlлillIу використання бюджетних коштiв заповнюеl,ься за повною економiчною класиtРiкацiсlо видаткiв
кредитування бюджету без зазначення цифрових колiв, у разi потреби може бути доповнена iншими

до п.лаrl) використання бюджетних коштiв затверджусться одержувачами бюджетних коштiв та погоджу€ться
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