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

^РДЖУЮ

(посада)
^  О.М.Рижков

ІнҐціали і прізвище)

Погоджено**

(посада)

(підпис) (ініціали і прізвище)

М. П. (число, місяць, рік)
ДОВІДКА

про зміни до плану використання бюджетних коштів
на 2019 рік

Номер_6 
Дата 20.09.2019

Вид бюджету Д е р ж а в н и й __________________________________________ _________________
код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи/одержувача, найменування міста, району, області) 00493698 
Таврійський державний агротехнологічний університет м. Мелітополь Запорізької обл. 
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету 220 Міністерство освіти і науки України 
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету 2201160 Підготовка кадрів 
вищими навчальними закладами III і IV рівнів акредитації та забезпечення діяльност 
їх баз практики
(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації
видатків та кредитування місцевих бюджетів___________________________________________________________ )
Підстава Перерозподіл коштів___________________________________________________ ____________________________ ___
Код економічної класифікації видатків бюджету/код класифікації кредитування бюджету 2282

Сума змін (+,-). грн.

з/п | Показники

|
загальний

фонд
спеціальний

фонд разом

1 2 3 4 5
1 : ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього

1.1 і Поточні видатки

[Продукти харчування -199000 -199000
[Оплата п о с л у г  (крім комунальних) +952434 +952434
[Оплата теплопостачання -201100 -201100
(Оплата водопостачання та водовідведення -110000 ' -110000
[Оплата природного газу -18427 % -18427
(Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг +25550 ........ '

+25550

(Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не
+830 |

і
+830

і віднесені до заходів розвитку

(Стипендії -300287 -300287
[Інші виплати населенню -150000 -150000

1.2 ( Капітальні видатки

1.3 і Надання внутрішніх кредитів

1.4 ( Надання зовнішніх кредитів
*

...Т ч и . ................... ...........................................

О.М. Рижков
(підпису „  (ініціали і прізвище) 

Кругікова
(підпис) (ініціали і прізвище)

лану використання бюджетних коштів заповнюється за повного економічною класифікацією видатк 
едитування бюджету без зазначення цифрових кодів, у разі потреби може бути доповнена іншта

показ



** Довідка про зміни до плану використання бюджетних коштів затверджується одержувачами бюджетних коштів та погоджує 
розпорядниками коштів. Наявність або відсутність відбитка печатки одержувачів бюджетних коштів на документі відповідне 
законодавства не є обов’язковою. Для вищих навчальних закладів та наукових установ, закладів охорони здоров'я, що утримуютьс 
рахунок бюджетних коштів (крім закладів охорони здоров’я, видатки на які передбачені у статті 87 Бюджетного кодексу Укра 
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, я 
безпосередньо встановлені призначення у державному бюджеті.

2 Заповнюється розпорядниками бюджетних коштів за відповідними кодами класифікації, тільки за якими вносяться зміни.


