
Погоджено**

(посада)

(пiдпис) (iнiцiали i прiзвище)

м. п. (число, мiсяць, piK)

довIдкА
про змiни до плану використання

на 2019 piK
Номер_9
Дата_2б!!2ОЦ

Вид бIоджету ДерЖавниЙ
код за СДПОУ та найменування бюджетноi устаIлови/одержувача, найменування MicTa, району, областi) 00493698
Таврiйський державний агротехнологiчний унiверситет iMeHi Дмитра Моторного

Додаток 9
ло IHcTpyKuii про складаншl i виконання розпису
,Щержавного бюджету УкраiЪи (у редакцii наказу

бюджетних коштiв

l_ ъъо**;2?р:: :" .r.а,".., *J*]iiiKEK}J/KKK

вlд26.|1.20|2 N91220)

и i прiзвище)

м. Мелiтополь Запорiзькот обл.
Код та rtазва вiдомчоi класифiкачii видаткiв та кредитування бюджету 220 MiHicTepcTBo освiти i науки Украiни
код та назва tlрограмноi класифiкацii видаткiв та кредитування державного бюджету 2201040 Дослiдження. HayKoBi та
наyково-технiчнi розробки. виконання робiт за державними цiльовими програмами та деDжавним
замовленням. пiдготовка наyкових кадрiв. фiнансова пiдтримка Dозвитку наyковоi
iнфраструкгуIrи, наукових об' скгiв, пIо становлять нацiональне надбання
(код та назва програмноi класифiкацiТ видаткiв та крелитування мiсцевих бюджетiв (кол та назва Типовоi програмноi класифiкачii
видаткiв та креди,l,уtsання рIiсцевих бюдrкетiв
Пiдстава Збiльшення кошторису
Код екогlомiчrlоi к.rасифiкацii видаткiв бюджету/код класифiкачii кредитування бюлжету 228|

показники

ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТIВ _ усього

поточнi видатки

капiтальнi видатки

Надання внутрiшнiх кредитiв

Надання зовнiшнiх кредитiв

в.м.
l) (iнiuiали i прiзвище)

'rт\ч
(rri:rrlис) (iнiцiа,чи i прiзвище)

до плану використаннJI бюджgгних коштiв заповнюсться за повною економiчною класифiкацiею видаткiв
ею кредитуванIrя бюджgту без зазначеннЯ цифровlтх кодiв, у разi лотреби може буги доповнена iншими

J\!
з/п

1

i

Сума змiн (+,-), грн.

разом
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;Заробiтна плата

i 1.3 ;



** .щовiдка про змiни до плilну використання бюджсгних коштiв затверджуеться одержувачами бюдхетн* *o*ii" ru погоджуеться
розпорядникаI\4и коштiв, .Щля вищиХ навчальниХ закладiВ та цауковиХ устапов, ЗакладiВ охоронИ здоров'я, що угримуIоться за рахунок
бюджегнrлК коштiВ (KpiM закладiВ охоронИ здоров'я, видаткИ на якi передбаченi усцдд!.ýZ Бюджетного кодексу УкраiЪи)о довiдка про
змiни до плану викорцсгання бюджетнlл< коштiв пiдписусгься керiвником установи та затверджуеться у порядку, встановленому дJIя
затвердження кошторисiв.
"'Заповнюgгься розпорядниками нижчого рiвня, KpiM головних розпорядникiв та нацiонzurьн}гх вищих навчiшьних закладiв, яким
бозпосередньо встшrовленi призначеншI у дсржЕtвному бюджетi,

zзаповнюегься розпорядника.rпrи бюджgгцих коштiв за вiдповiдними кодами класифiкачii, тiльки за якими вносяться змiни.


