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Таврiйський державний агротехнологiчний Унiверситет iMeнi Дмитра моторного

м. Мелiтополь Запорiзькоi обл.
код та назва вiдомчоi класифiкацii видаткiв та кредитування бюджету 220 MiHiCTеPCTBO освiти i наVки УкраiЪи
кOд та назва програмноi класифiкачii видаткiв та кредитування державного бюджету 2201040 НаУКОВа i НаУКОВО-

технiчна дiяльнiсть закладiв вищоi освiти та наукових yстанов
(код та назва програл,rноi класифiкачii видаткiв та кредитування мiсцевих бюджетiв (код та назва Типовоi програмноi класифiкацii
видаткiв та кредитування мiсцевих бюджетiв
Пiдстава Ресстр змiн ГУДКСУ .ч Запорiзькiй обл. 25.09.2020 р

Код еttогltlirIiчноi tt",tасиt|liкацii вила:t,rtiв бюдiltету/rtод K';lacи(lirtauii кредитуванIш бюджету 228]'
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до плану використанIIJI бюдясетних tсоштiв заповнюсться за повною екоЕомiчною класифiкацiеЮ ВццаТкlВ
кредитуванI]я бюджету б9з зазна.tення цифрових кодiв, у разi потреби може буги доповнена iншими
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* * Щовiдка про змiни ло плану використання бюдлtе r ljll\ li()ш l iB за гверлжуегься одержувачами бюджетних коштiв та погоджуеться
розпорядIIиками коштiв. .Щля вищих навчальIIих зак.r:r]iв ,l,il llа.\,кових установ, закладiв охорони здоров'я, що утримуються за ра.хунок
бюджетних коштiв (Kpibr заклалiв охорони здоров'я, в]iдатки tia якi передбачеrri ycTaTTi 87 Бюджетного кодексу Украiни), довiдка про
змiни до плану викориOтання бюджетних коштiв пiдпllсl,с:тl,ся керiвником установи та затверджусться у порядку, встановленому длJI
затвердженшI кошторисiв.
"*Заповнюсгься розпорядниltilllи нижчоtорiвrrя. Kpirr lо.lовни\ роrrrорялникiвта нацiонzulьних виших навчаlьних закlrалiв. яким
безпосередньо встановлсIIi призначення у державно]\Iy бIrэдrкстi.

л
: Заповнкlсться розпорядникал,tи бюлжетних kotttTiB зll вi,,1ttовiilнил.tи кодами класифiкаlriт, тiльки за якими вносяться змiни.


