
Додаток 9
ло Iнструrtцii про складання i виконання розпису,Щержавного
бюджету УкраТни (у редакцii наказу MiHicTepcTBa фirtагrсiв

'. Погоджено**

(посада)

м. п. (число, мiсяць, piK)

довIдкА
про змiни до плашу використання бюджетних коштiв

на 2019 piK
Номер_1
ДжаА.0220Е-

Вид бюджету ДержавниЙ
код за е.ЩПОУ та найменування бюджетноi установлr/одержувача, найменування MicTa, району, областi) 00491б98
Таврiйський дерщавний агротехпологiчний унiверситет м. Мелiтополь Зацорiзькоi обл.
код та назва вiдомчоi класифiкацii видаткiв та кредитування бюджету 220 MiHiqTepcTpo рсвiти i науки Украiни
код та нщва програмноi кпасифiкаuii видаткiв та кредитуванIuI державного бюджету 22011б0 ,ПЙГОТОВКа КаДРiВ
вищими навчальними закладами III i Iv piBHiB акредитацii та забезпечення дiяльностi
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(под ii 
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*пuсифiкацii видатк

видаткiв та кредитрання мiоцевих бюджетiв
пйстава Перерозподiлкоrrrгiв

iB та кредитування мiсцевих бюджетiв (код та назва Типовоi програмноi класифiкацiТ
)
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Код економiчноi класифiкацii видаткiв бюджету/код класифiкацii кредитування бюджету 2282

ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТIВ - усього
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плану використання бюджетних коштiв заповнюсться за повною економiчною класифiкачiсю видаткiв
бюджету без зазначення цифрових кодiв, у разi потреби може бути доповнена iншими

використання бюджетних коштiв затверджуеться одержувачами бюджетних коштiв та погоджусться
icTb або вiдс}тнiсть вiдбитка цечатки одержувачiв бюджетних коштiв на докумеttтi вiдповiдно до

'язковою. ,Щля вищшх навчальних закладiв та наукових установ, закладiв охорони здоров'я, що утримуються за

рахунок бЙifriних коштiв (KpiM заклалiв охорони здоров'я, видатки на якi передбаченi у cTaTTi 87 Бюджетного кодексу Украiни)
план використання бюджётних кошlтiв пiдписусться керiвником ),стхIIови та зiIтворд}куеться у порядку, встановленому для
затвердження кошторисiв.
'-'Запtlвнюсться 

ро]порядниl(ами ни}кчого рiвня. KpiM гtlловних розпорялникiв Tlt ttattiotta.lbHиx вищих навчальних закладiв. яким
безпооередньо встановленi призначення у державному бюджетi.
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