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

Погоджено**

(посада)

(підпис) (ініціали і прізвище)

М. П. (число, місяць, рік)
ДОВІДКА

про зміни до плану використання бюджетних коштів
на 2020 рік

Номер 7
Дата 17.12,2020

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 України 
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету 2201160 Підготовка Кадрів 
закладами вищої освіти та забезпечення діяльності 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________________________________________________________________________________

2282Код економічної класифікації видатків бюджету/код

№ 
з/п Показники

Сума змін (+,-), грн.
загальний

фонд
спеціальний 

фонд разом

1 2 3 4 5
1 ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього < | і і

.......... . ............ ............. '........’ L.......... ...............   ....... , І ..... ... . .......................... .... ... . ... і

1.1 Поточні видатки І
і..............................  і

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар +228 475 1 +228 475

- V Продукти харчування -688 368 -688 368
Оплата послуг (крім комунальних) +58 929 і +58 929
Оплата теплопостачання -75 307 -75 307
Оплата електроенергії -253 817 -253 817
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг -27 580 -27 580
Стипендії +604 000 : +604 000
Інші виплати населенню + 153 668 + 153 668

1.2 Капітальні видатки Г J

1.3 Надання внутрішніх кредитів [

1.4 Надання зовнішніх кредитів 1
*

 .. ....................................... ....................... 1

г 44 _______О.М. Рижков
(підписі (ініціали і прізвище)
' ' Т.О. Крутікова

(підпис) (ініціали і прізвище)

до плану використання бюджетних коштів заповнюється за повною економічною класифікацією видатків 
єю кредитування бюджету без зазначення цифрових кодів, у разі потреби може бути доповнена іншими

зміни до плану використання бюджетних коштів затверджується одержувачами бюджетних коштів та погоджується 
розпорядниками коштів. Наявність або відсутність відбитка печатки одержувачів бюджетних коштів на документі відповідно до 
законодавства не є обов’язковою. Для вищих навчальних закладів та наукових установ, закладів охорони здоров'я, що утримуються за


