
Додаток 9
до Інструкції про складання і виконання розпису Державно 
бюджету України (у редакції наказу Міністерства фінансів 
України від 26.11.2012 N  1220)

ЗАТВЕРДЖУ 
' Ректоиґунд

Погоджено**

(підпис)
мп

оеада)
В.М. Кюрчев

(ініціали і прізвище)

(посада)

(підпис) (ініціали і прізвище) 

М. П. (число, місяць, рік)
ДОВІДКА

про зміни до плану використання бюджетних коштів
на 2019 рік

Номер_2 
Дата 22.11.2019

Вид бюджету Державний______________________________ _______________________________
код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи/одержувача, найменування міста, району, області) 00493698 
Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного 
м. Мелітополь Запорізької обл.
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету 220 Міністерство освіти і науки Україні 
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету 2201190 Виплата академічних 
стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів
(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації 
видатків та кредитування місцевих бюджетів
Підстава Реєстр змін ГУДКСУ у Запорізькій обл. 19.11.2019 р._________________' __________________________________________

Код економічної класифікації видатків бюджету/код класифікації кредитування бюджету 2720 Стипендії____________

№
з/п

1 Сума змін (+,-), грн.
Показники 1 загальний 

! фонд
і спеціальний 

фонд
разом

1 2 1 з 4 5

1 ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього | +19000 .І +19000

1.1 Поточні видатки | +19000 +19000

Стипендії +19000 +19000

1.2
Капітальні видатки ' \

1
■1

1.3 Надання внутрішніх кредитів і ■

1.4 Надання зовнішніх кредитів . т  і  ..... ■ - - ' • ........
* 1 .........  ,

Ректор, професор**

Головний бухгалтер

. 22.11.2019 р.

В.М. Кюрчев
(пііжґс) (ініціали і прізвище) 

, Т.О. Крутікова
(підпис) (ініціали і прізвище)

’ М. II.***: ' (число, місяць, рік)
і *Фйрма довідки ігіро зміни до плану використання бюджетних коштів заповнюється за повною економічною класифікацією видат 
бюджету та класифікацією кредитування бюджету без зазначення цифрових кодів, у разі потреби може бути доповнена ініщ 

'.показниками. . .
** Довідка про зміни до плану використання бюджетних коштів затверджується одержувачами бюджетних коштів та погоджуєт 
розпорядниками коштів. Наявність або відсутність відбитка печатки одержувачів бюджетних коштів на документі відповідно 

'законодавства не є обов’язковою. Для вищих навчальних закладів та наукових установ, закладів охорони здоров'я, що утримуютьсі 
рахунок бюджетних коштів (крім закладів охорони здоров’я, видатки на які передбачені у статті 87 Бюджетного кодексу Украї 
план використання бюджетних коштів підписується керівником установи та затверджується у порядку, встановленому , 
затвердження кошторисів.
" ‘Заповнюється розпорядниками нижчого рівня, крім головних розпорядників та національних вищих навчальних закладів, яі 
безпосередньо встановлені призначення у державному бюджеті.


