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Погоджено**

(посала)

(пiдпис) (iнiцiали i прiзвище)

Вид бюджgту

(число, мiсяшь, piK)

довIдкА
про змiни до плану використання бюджетних коштiв

На 2019 PiK 
номер_5
Дата_Д05.ЮЦ

державний

Додаток 9
ло Iнструкцii п l виконztншl розпису

редакцl1 наказу
26.||.20|2 Ns1220)

i прiзвиrле)

м. п.

код за СДРПОУ та найменуванrrя бюджетноТ установи/одержувача, найменування MicTa, району, областi) 00493б98
ТавDiйський державний агротехнологiчний yнiвеtlситет м. Мелiтополь ЗапорiзькоТ обл.
Код та назва вiдомчоi класифiкачii видаткiв та кредитування бюджсту 220 MiHicTepcTBO ОСВiТИ i НаУКИ УКrrаiНИ
код та назва програмноi класифiкацii видаткiв та кредитуванIut державного бюдrкету 2201040 ДОСЛiДЖеННЯ. HaYKOBi Та
наyково_технiчнi розробки. виконання Dобiт за деDжавними цiльовими процrамами та державним
замовленням. пйготовка наyкових кадрiв. фiнансова пiдтримка розвиткy наyковоi
iнфрастрyктури. наyкових об'сtсгiв. rцо становлять нацiональне надбання
(кол та назва програмноi класифiкацii видаткiв та кредитування мiсцевих бюлrкетiв (код та назва Типовоi програмноi класифiкаuii
вилаткiв та кредитування мiсцевих бюдrкетiв
пiдсгава Псрсрозподiл коштiв

Код скоlIомiчноi класифiкацii влrдаткiв бrол;кету/кол класифiкачii кредитуваIIIlя бrолжету 2281
. сума змiн (+,-), грн.
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ii ; ЬйДдткйtл Ёдддйня кiЪдllтIв - усього

Поточнi видатки

Ректор, п

показники

(пiдпис) (iнiчiали i прiзвище)

шIану використання бюджетних коштiв зtlповнюеться за повною економiчною класифiкашiею видаткiв
ння бюджgгу без зазначення uифрових колiв, у разi потреби може бlти доповнена iншими

використаншI бюджетних коштiв затверджусться одержувачалци бюджgтних коштiв та погоджуеться

,Щля вищих навчальних закладiв та наукових установ, закладiв охорони здоров'я, що }трим},lоться за рахунок
закладiв охорони здоров'я, видатки на якi передбаченi устатгi 87 Бюджетного кодексу УкраiЪи), довiлка про

змiни до пriану використання бюджетних коштiв пiдписуегься керiвником установи та затвердж),еться у порядку, встановленому дJuI
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1Нарахування на oruraTy прачi i *i.Bi|,ti : irBi",1{

ýПрелrеrr, матерiали, обладнання та iHBeHTap

Капiтальнi видатки

Надання внутрiшнiх кредитiв

, -26"7,15

i14: Надання зовнiшнiх кредитiв



2Заловнюgгься розпорядника.N.{и бIоджетних коштiв за вiдповiдними кодами класифiкацii, тiльки за якими вносяться змiни


