
Додаток 9
до Інструкції про складання і виконання розпису Держ авного 
бю дж ету У країни (у редакц ії наказу М іністерства фінансів 
У країни від 26.11.2012 N 1220)

ЗАТВ

Погоджено**

(посада)

(підпис) 

М. П.

(ініціали і прізвищ е) 

(число, місяць, рік) ■ У*
ДОВІДКА

про зміни до плану використання бюджетних коштів
на 2018 рік

Номер 5 
Д ата 05.09.2018

Вид бю джету Державний_______________________________________________________________________
код за ЄДРПОУ т а  найменування бю дж етної установи/одержувача, найменування міста, району, області) 00493698 
Таврійський державний агротехнологічний університет м. М елітополь Запорізької обл. 
код та  назва відом чої класиф ікації видатків та  кредитування бю джету 220 М іністерство освіти і науки України 
код т а  назва програм ної класиф ікації видатків та  кредитування держ авного бю дж ету 2201160 Підготовка кадрів 
вищими навчальними закладами III і IV рівнів акредитації та забезпечення діяльності 
їх баз практики
(код та  назва програм ної класиф ікац ії видатків та  кредитування місцевих бю джетів (код т а  назва Т ипової програм ної класифікації 
видатків та  кредитування м ісцевих бю дж етів /  Тим часової класифікації видатків т а  кредитування для бю джетів місцевого
самоврядування, які не застосовую ть програм но-цільового м ето ду )________________________________________________________________ )
підстава П ерерозподіл кош тів______________________________________________________________________________________________________

Код економічної класифікації видатків бю джету/код класифікації кредитування бю джету 2282

№
з/п

Показники
Сума змін (+,-), грн.

загальний і 

фонд
спеціальний

фонд разом

1 2 3 4 5

1 ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього

1.1 Поточні видатки

Продукти харчування +28888 +28888

Оплата інших енергоносіїв +154570 +154570

Стипендії -210000 -210000

Інші виплати населенню +26542 +26542

1.2
Капітальні видатки

1.3 Надання внутрішніх кредитів

1.4 Надання зовнішніх кредитів
* і

І

В.М. Кюрчев
(ініціали і прізвищ е) 

Т.О. Крутікова
(підпис) (ініціали і прізвищ е)

Ректор; п р о ф е с о р у ^ .

.повний бухгатп^рЧ^
я/*) /

К І' / '
М. П.*** \ \('ч\ісдсн місяць,
*ФорЦа довідки" прЬ зкщ$ї д й іл а н у  використання бю джетних коштів заповню ється за повною  економічною  класифікацією видатків 

т^-класйфікацїйю  ^кредитування бю джету без зазначення цифрових кодів, у  разі потреби може бути доповнена іншими 
<аю#икйми,.__^

відка<яр9 .,зміни.ф9 ^ а н у  використання бю дж етних кош тів затвердж ується одерж увачам и бю джетних кош тів та  погоджується 
розпорірникам и кош тів; Н аявність або відсутність відбитка печатки одерж увачів бю дж етних кош тів на документі відповідно до 
законодавїтб& чда^отю в’язковою . Д ля вищ их навчальних закладів та  наукових установ, закладів охорони здоров'я, що утримую ться за 
рахунок бю джетних кош тів (крім  закладів охорони здоров’я, видатки на які передбачені у  статті 87 Бю джетного кодексу У країни) 
план використання бю дж етних кош тів підписується керівником установи т а  затвердж ується у порядку, встановленому для 
затвердж ення кошторисів.


