
Додаток 9
ло Iнструкцii про складчtнIuI i виконання розпису
,Щержавпого бюджеry Укршни (у релакчii наказу

Погоджено**

(посала)

(пiдпис) (iнiцiали i прiзвище)

м. п. (число, мiсяць, piK)

довцкА
про змiнп до плаЕу використанЕя бIоджетних коштiв

на 2019 piK
Номер_7
Дата_.05.0920Ц

державпийвид бюджgгу

код за е.ЩПОУ та найменування бюджетноi установлт/одержувача найменування MicT4 району, областi) 00493б98
Таврiйський державний агротехнологiчний чнiверситет м. Мелiтополь Запорiзькоi обл.
Код та назва вiдомчоi класифiкацiТ видаткiв та кредшгуванrrя бюджету 220 MiHicTepcTBo ОСВiТИ i НаvКИ УКРаiНИ
код та назва програмноi класифiкацii видаткiв та кредит}ъанIuI державного бюджету 2201040 ДОШiДrКеННЯ" HaYKOBi Та
наyково-технiчнi розробкиадцкQцаццдI9бiт за державними цiльовими програмами та державнцм
замовленЕям" пiдготовка Hal'I(oBlrx кадрЬ. фiнансова пiдтримка розвиткY HayкoBoi
iнфраgгрyкryри" наlrкових об'скгь. що gгановляь нацiональце надбання
(код та назва програ.мноi класифiкацii видаткiв та кредитування мiсцевих бюджетiв (код та назва Типовоi прогршrноi класифiкачii
видаткiв та кредитрfiIIuI мiсцевто< бюджgгiв
Пйстава Збiльшеннякошторису

Кол економiчноi класифiкачii видаткiв бюджету/ltод класифiкачiТ кредитуванIя бюджету 228т

] Cуъta змiн (+,-), грн,
i----"* - -i-*:--;,
l заIfLтьнии l спецlаJIьнии

фоrц l фо*

ВИДАТКИ ТА IIАДАННЯ КРЕДИТIВ - усього
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Надання внутрiшнiх кредитiв i1
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плzlну використання бюджетню< KoшrTiB заповнIо€ться за повIIою економiчною класифiкацiею видаткiв
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** .Щовiдка про змiни до плаtIу використанrrя бюджетних коштiв затвQрдкусться одерж)ъача,rи бюджегних копrтiв та погоджустьСя

розпорядникalil,{и коштiв. Для вищих нчlвчtlльних зzlкладiв та наукових установ, закла,дiв охорони здоров'я, що }тримУоться За РаХУНОК

бюджетнш( коштiв (KpiM заклалiв охорони здоров'я, видатки на якi передбаченi у9цдц]rýZ Бюджетного кодексу УкраiЪи), дОвiдка прО

змiни до плаЕу використання бюджетюrх копrтiв пiдписусгься керiвником устttнови та затверджусгься у порядку, встановленомУ дJUI

затвердження кошторисiв.
***Заповr*ос-гьс" 

розrrоряд""кiш\.rи нIDкчого рiвня, KpiM головнI]D( розпорядникiв та нацiоЕальню( вищID( нtlвчtшьнrос заклаДiв, якиМ

безпосоредньо встановленi призЕачення у держtlвному бюджетi.

"z Заловr*осгься розпорядникаtrли бюджgгнlо< коштiв за вiдповйними кодd}tи класифiкацii, тiльки за якr.ши вносяться 3мiни.


