
.Щодаток 9
до IHcTpyKцii про скпадацIuI i виконшrrrя розпису
Щержавного бюлжету УкраiЪи (у редакцii наказу

Поrоджено**

(посада)

(пiдпис) (iнiцiали i прiзвище)

м. п. (число, мiсяць, piK)

довIдкА
про змiни до плаЕу використання бюджетних коштiв

на 2019 piK

Вид бюджету

код за е.ЩПОУ та найменування бюджетноi установи/одержувача, найменування MicT4 району, областi) 00493б98
ТавDiйський державний агротехнологiчний чнiверситет . м. Мелiтополь ЗапорiзькоТ обл.
Код та назва вiдомчоi класифiкацii видаткiв та кредитувЬння бюджету 220 MiHicTencTBo освiти i начки Украiни
код та назва програмноi класифiкацii видаткiв та кредитування державного бюджету 2201040 ДослiДження, наvковi Та
наyково-технiчнi розробки. виконання робiт За деDжавними цiльовими проц)амами та деDжавним

об'сlсгiв, шо становлять не
(код та Ешва програI\.{ноi класифiкацii видаткiв та кредит}ъання *iсцёчr*ЗББББGйБ назва Типовоi програл,rноi класифiкацii
видаткiв та кредитування мiсцевюс бюджетiв
Пiдстава Збiльшентrя кошторису

( (iнiцiали i прiзвище)

(пiлпис) (iнiцiаrrи i прiзвище)

використанЕЯ бюджетниХ коштiВ 3аповнюетьсЯ за повноЮ економiчноЮ класифiкацiею BlцaTKiB
ання бюджету без зазначення цифрових кодiв, у разi потреби може бути доповнена iнцими

** Довiдкffiffiffi плану використанrrя бюлжетних коштiв затверджусться одержувачами бюджетних коштiв та погоджус,ться
розпорядникаN,{и коштiв, ,Щля вищиХ нilвчfuчьниХ закладiВ та науковиХ установ, закладiВ охорони здоров'я, що }.гримуються за рахунок
бюджетниХ коштiВ (KpiM закладiВ охоронИ здоров'я, видаткИ на якi передбаченi уgгад]iЕ1, Бюджетного кодексу УкраiЪи), довiдка про
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Капiтальнi видатки

Надання зовнiшнiх кредитiв



ЗМiни ДО пЛанУ використання бюджетних коштiв пiдIlисусгься керiвником установи та затверджуеться у порядку, встановленому дJIя
затвердженtlя кошторисiв,

Jаповнюсться розпорядникtlми нижчого рlвня, KplM головних розпорялникlв та наIIlональних вищих навчшIьних закладiв, яким
безпосередньо встановленi призначення у державному бюджетi.

z ЗаповнIосIься розпорядниками бюджетItих коштiв за вiдповiдними кодами класифiкацii, тiльки за якими вносяться змiни.


