
Додаток 9

до lHcTpyKuii про складаuшI i виконатrtrя розпису

Погоджено

(посада)

(пiдпис) (iнiцiали i прiзвище)

М. П. (число, мiсяць, piK)

довцкА
про змiни до плану використання бюдж(етних коштiв

на 2020 piK
Номер_6

. Да"rа_!З,|220Ю.

Вид бюджету ДерЖавниЙ
кол за еlРПОУ та найменування бюджетноi установл/одержувача, найменуванrrя MicTa, району, областi) 00493698
Таврiйський державний агротехнологiчний УнiвеDситет iMeHi Дмитра моторного

м. Мелiтополь Запорiзько'lЭбд.
Код та назва вiдомчоi класифiкаrrii видаткiв та кредитування бюджету 220 MiHicTepcTBo ОСВiТИ i НаУКИ УКРаiНИ
код та ншва прогршrноi класифiкачii видаткiв та кредитувzIнЕя державного бюджету 2201040 начкова i начково-
технiчна дiяльнiсть закладiв вищоi освiти та наукових yстанов
(кол та н.ц}ва програN4ноi класифiкацii видаткiв та кредитування мiсцевих бюджЕтiв (код та назва Типовоi програмноi класифiкачii
видаткiв та кредитування мiсцевих бюджЕтiв
Пiдстава перерозподiл коштiв

Код економiчноi класифiкшtii видаткiв бюджегу/код класифiкацii кредитування бюд*сrу 22Ш

i Сума змiн (+,-), грн. 'i

' Показники i ,-
, ^lv^фпtl^УI : загацьнии i спецlальнии

l фоrц i фоrц

iНарахуваIпlя Ila оплату працi

-2654,08

Надан ня зовн_iш_ 
.н 

ix кре.лиJi1 г"l::
Агр **

,Щержавного (у релакчii наказу
вtд26.||.20|2 Nsl220)

показники

Оплата послуг (KpiM комуналыtих)

г-- =:г :_ ,

(пiлi i прiзвице)

(пiдпис) (iнiцiа.пи i прiзвище)

плану використання бюджетних коштiв заповнюсться за повною економiчною класифiкацiею видаткiв
редитуваннJI бюджету без зазначення цифрових кодiв, у разi потроби можо бли допоDпопа iпшими

використаннJl бюджетних коштiв затверджуеться одержувачами бюджетних коштiв та погоджусться
,Щля вищих навчальних закладiв та наукових установ, закладiв охорони здоров'я, що }трим}тоться за рtжунок

KpiM заклалiв охорони здоров'я, видатки на якi передбаченi ycTaTTi 87 Бюджgгного кодексу Украiни), довiдка про

i lrtо

; зЛt

]1
]1

ii.r
-2654,08

+2654,08

Капiтальнi видатки

Надання внутрiшнiх кредитiв

1,2

iiз
|,4



ЗМiни ДО Плану Використання бюлжетних коштiв лiдписуеться керiвником установи та затверджуеться у порядку, встановленому для
?Р;"Ч1::Y 19 Tl'J 1i]"_-JаПОВнюеться рOзпорядниками нижчого рlвня. KptM головних розпорядникlв та наrliональних вищих навчальних закладiв, яким
безпосередньо встановленi призначення у державному бюджетi.

zзаповнюегься розпорядника:r,rи бюджетншt коштiв за вiдповiдними кода},rи класифiкацii, тiльки за якими вносяться змiни.


