
Додаток 9

ло Iнструкцii про складаншI i виконанrrя розпису

(пИпис) (iнiчiали i прiзвище)

М. П. (числоо мiсяць, piK)

довIдкА
про змiни до плану використання бюд}кетних коштiв

на 2019 piK
Номер_6
Дата_.Q4.0ý2QЦ

Вид бюджоту державний
код за СДРПОУ та найменування бюлжетноi установи/одержувача, найменування MicTa, району, областi) 00493698
Таврiйський державний агDотехнологiчний унiверситет м. Мелiтополь ЗапорiзькоТ обл.
Код та назва вiдомчоi класифiкачii видаткiв та кродитування бюджету 220 MiHicTetlCTBO освiти i наVки УкраiЪи
код та назва програмноi класифiкацii видаткiв та кредитування державного бкlджету 2201040 ДОСЛiДЖеННЯ, HaYKOBi Та
на\rково-технiчнi розробки. виконання робiт за деDжавними цiльовими прогDамами та державним
замовленням, пiдготовка наyкових кадрiв, фiнансова пiдтDимка розвиткч наyковоТ
iнфрасцrуктyри. наукових об'сlсгiв, rцо становлять нацiональне надбання
(кол та назва програмноi класифiкацii видаткiв та кредитува}lня мiсцевих бюджетiв (кол та назва Типовоi програмноi класифiкаuii
видаткiв та кредитування мiсцевих бкlдхtетiв
пiдстава Збiльшеннякошторисч
Код економiчноi класифiкацii видаткiв бrолжету/кол класифiкачii кредитування бюджету 228]'

показники
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використання бюджетних коштiв заповнюеться за повною економiчною класифiкацiею видаткiв
бюджету без зазначення uифрових колiв, у разi потреби може бути доповнена iншими

ну використання бюджетних коштiв затверджу€ться одержувачами бюджgгних коштiв та погоджусться

.Щля вищих навчальних закладiв та наукових установ, закладiв охорони здоров'я, що }трим},ються за ра"хунок
бкlджетних кошr,iв (KpiM заклалiв охорони злоров'я, вилёfки на якi передбаченi ycTaTTi 87 Бюдхtе,t,ноt,о кодексу Украiни), довiдка rlpo

змittи до плаlIу викорLlстанttя бtоджстrtих коштiв пiдписусться керiвltиком устаIIови та затверджусться у порядку, встановлсlIо]\{у для
затвердження кошторисiв.
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lt ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТIВ - усього +l 30835,33 + 1 з0835,33

iНарахування на оплату прачi +2з65,7,3з +2з651,3з

Капiтальнi видатки

: l.З iii Надання внутрiшнiх кредитiв

it.+ i Надання зовнiшнiх крелитiв
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***Заповнюgгься 
розпорядника}.{и нижчого рiвня, KpiM головцих розпорядникiв та нацiональних вищих навчальних закладiв, яким

безпосередньо встановленi призначеIlшI у державному бюджетi,

z Заповнюсться розпорялникаtчtи бюджетних копlтiв за вiдповiлниN{и кодаN{и класифiкаltiт, тiльки за якими вносяться змiни.


