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.Щодаток 9
до Iнструкцii про скпадапшI i виконаrrrrя розпису
.Щержавного бюджету Укршни (у релакuii наказу

(посада)

(пiдпис) (iнiцiали i прiзвище)

М. П, (число, мiсяць, piK)

довIдкА
про змiни до плашу використання бюджетних коштiв

на 2020 piK
HoMepJ
ДжаА_.|2,2929р

Вид бюджету Дерrкацццц
код за еДРПОУ та найменування бюджетноi установи/одержувача, найменувалня MicTa, району, областi) 00493698
Таврiйський державний агротехнологiчний Унiверситет iMeHi Дмитра моторного

м. Мелiтополь Запорiзькоi обл.
Код та назва вiдомчоi класифiкацii видаткiв та кредитування бюджету 220 MiHicTepcTBo освiти i науки Украiни
код та назва програл,lноi класифiкацii видаткiв та кредитуваннJI державного бюджету 2201040 HavKoBa i HavKoBo-
технiчна дiяльнiсть закладiв вищоi освiти та наyкових установ
(кол та на:}ва програмноi класифiкацii видаткiв та кредитування мiсцевшх бюджетiв (код та назва Типовоi програмноi класифiкацii
видаrкiв lа крсдитування мiсцсвих бIоджстiв
Пiдстава Зменьшеннякошторисy
Код еконошtiчноi класифiкацii видаткiв ýрджету/код класифiкачii кредитуванлIя бlоджету 228]'

фiнансiв Украirrи вlд 26.11.2012 Nэ1220)
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,1 l ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТIВ - усього

, 1.1 . Поточнi видатки

i ;Прелмсги, матерiали, обладнанпя та iHBeHTap

r-*-i,****"""""""**,""-"-,,:"
:

]r. i Капiтальнiвидатки
ii

Надання внутрiшнiх кредитiв

Надання зовнiшнiх кредитiв

(пiдпис) (iнiцiшrи i прiзвище)

fipo змiни дО плаЕу викорИстання бюджgгних коштiВ заповItюетьсЯ за IIовIIоЮ економiчною класифiкацiсю видаткiв
ифiкацiею кредитуванIи бюджету без зазначення цифровrл< кодiв, у разi потреби може буги доповнена iншими

Йff ,ЩОвiДка про змiни до плаЕу використання бюджетяих коштiв затверджусться одержувачшtи бюджgгних коштiв та логоджуц,ься
рОЗпорядникаN,Iи коштiв. ,Щля вищих навчаJIьних закладiв та наукових установ, закладiв охорони здоров'я, що гримуються за рахунок
бюджетних коштiв (KpiM закладiв охорони здоров'я, видатки на якi передбаченi ycTaTTi 87 Бюджсгного кодексу УкраiЪи), довiдка про

pi*)

(iнiцiали i прiзвище)

,2 з ггч zот9

Сума змiн (+,-), грн.

загальний i спецiа.llьний

з4iS
+6746,98 ] +674б,98



а
змiни до плану використання бюджетних коштiв пiдписуgгься керiвником установи та затверджусгься у порядку, встановленоN{у для

Jзрердження кошторисiв.
Jаповнюсться розпорядниками нижчого рlвня, крlм головних розпорядникlв та нацlонtlJlьних виlцих навчiцьних закладIв, яким

безпосередньо встановленi призначення у державному бюджетi.

z Заповнюgгься розпорядrика]\,{и бюджетних коштiв за вiдповiдними кодalми класифiкацii, тiльки за якIfiии вносяться змiни.
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