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(пiдпис) (iнiцiали i прiзвище)

М. П. (число, мiсяць, piK)

довIдкА
про змiни до плану використання бюдя(етних коштiв

на 2020 piK
Номер;!
Джаý_.|2,2929ъ

Вид бюджету ДержаВНиЙ
код за СДРПОУ та найменування бюджетноi установи/одержувача, найменування MicT4 району, областi) 00493б98
таврiйський державний агротехнологiчний Унiверситет iMeHi Дмитра моторного

м. Мелiтополь запорiзькоi обл.
код та назва вiдомчоi класифiкацii видаткiв та кредIfгування бюджету 220 MiHiCTеPCTBO ОСВiТИ i НаVКИ УКРаiНИ
код та назва програмноi класифiкачii видаткiв та кредитуванIш держirвного бюджету 2201040 НаУКОВа i HarrCOBO-

техн iчн а дiяль HicTb з акладiв виIцоТ освiти тадаyItQцццJýтацQц
(код та назва програrvrноi класифiкаuii видаткiв та кредитування мiсцевих бюджетiв (код та назва Типовоi програ.плноi класифiкацii
видаткiв та кродитуванrrя мiсцевих бюджетiв
пiдстава Змен
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*Форма довiдки про змiни до плану використанЕя бюджетних коштiр заповнюеться за повною економiчною класифiкацiею видаткiв
бюджету та класифiкацiею кредитуванIuI бюджету без зазначенrя цифровю< кодiв, у разi потреби може буги доповнена iншими
показника}tи.
** Довiдка про змiни до шIану використанrrя бюджетних коштiв затверджуеться одержувача:r,rи бюджетнюс коштiв та погоджуеться

розпорядникаlчiи коштiв. Дirя вищlл< Ёавчальних закладiв та на}кових ycтzlнoB, закладiв охорони здоров'я, що угрш,Iуються за рахунок
бюджrгних коштiв (KpiM закладiв охорони здоровОя, видатки на якi передбаченi уýтатг!_ЕZ Бюджgгного кодексу УкраiЪи), довiдка про
змiни до плану використання бюджетirих коштiв пiдписусгься керiвником установи та затверджусться у порядку, встановленому дJu{

затвердженшI кошторисiв.
***Заповнюсгься 

розпорядникчlN4и нижчого рiвня, KpiM головних розпорядникiв та нацiональних вищих навчальЕих закладiво яким
безпосередньо встановленi призначеннrI у державному бюджетi.

zЗаповнюсться розпорядниками бюджетних коштiв за вiдповiдними кодами класифiкацii, тiльки за якими вносяться змiни.


