
Додаток 9

Погоджено**

(поса,да)

(пiдпис) (iнiцiали i прiзвище)

м. п. (числоо мiсячь, piK)

довIдкА
про змiни до плану використання бюджетних коштiв

на 2020 piK
Номер_5

державний 
Джа-J!&Щ,

Вид бюджету

код за €ДРПОУ та найменування бюджетноi установи/одержувача, найменування MicT4 району, областi) 00493698
Таврiйський державний агротехнологiчний Унiвереитет iMeHi Дмитра моторного

до Iнструкцii про розпису
,Щержавного ,l1 наказу

11.2012 N9l220)

м. Мелiтополь запорiзькоi обл.
Код та назва вiдомчоi rtласифiкачii видаткiв та кредитування бюджету 220 MiHicTepcTBo ОСВiТИ i НаУКИ УКРаiНИ
код та HirзBa програл,lноi кпасифiкацii видаткiв та кредитрашц державного бюджgгу 2201040 HalTcoBa i наyково-
технiчна дiяльнiсть закладiв вищоi освiти та наyкових установ
(кол та IIазва програмноi класифiкацii видаткiв та кредитування мiсцевих бюджетiв (код та назва Типовоi програмrтоi класифiкаuii
видаткiв та крсдитуваItня мiсцевих бlоджетiв
Пiдстава Ресстр змiн ГУДКСУ ч Запорiзькiй обл. l l . 12.2020 р

Код економiчноi класифiкацii видаткiв бюджеУкод класифiкацii кредитуваншI бюджету 2281
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Поточнi видатки
;

iПрелмети. матерiми, обладнання та iHBеHTap
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Капiтальнi видатки

Надання зовнiшнiх кредитiв

i +3577
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i +3577
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(п iнiцiали i прiэвищо)
Т.о. Кпчтiкова

(пiдпис) (iнiчiали i прiзвище)

плtlну використаrrrrя бюджетних коштiв заповнюеться за повною економiчною класифiкацiеiо видаткiв
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кредитуванIи бюджету без зазначенrш цифровиХ кодiв, у разi потреби може бути доповнена iншими
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показники



** ,щовiдка про змiни до ,'лацу використаяня бюджетних коштiв затрерджуеться одержувачщли бюджетних коштiв та погодкуетьсярозпорядникаI\4и коштiв, lrrя вищих тIЕвчыIьЕих закладiв rurтuy*o"ri* у""йов, закладiв охороЕи здъров'я, що утрим}.ються за рахуЕок
9*чlТlЧ 1lш.;iв 

(KPiM закладiв охорони здоров'я, видатки на якi передбачеlri уglgдт:]_.,ý] Ёо**rо"о кодексу украiки), довiдка прозмlни до плzrну використання бюджетншс коштiв пiдписусться керiвником установи та затверджу€ться у порядку, встalновленому дJцз.атвердженшr кошторисi в.
Заповrпоgгься розпорядника},tи нижчого рiвrrя, KpiM головних розпорядникiв та цацiоныlьtlих вищ,D( навчiшьних закладiв, якимбезпосередньо встановлецi призцаченнrI У лержавному бюджетi.

u Заповнюсться розпорядниками бюлжетних коштiв за вiдповiдними кодами класифiкачiт, тiльки за якими вносяться змiни.


