
ДОВІДКА
про зміни до плану асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету

на 2019 рік
Номер 22
Дата 09.04.2019р.

Вид бюджету Державний
код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи 38855349 Державний університет телекомунікацій
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 

діяльності їх баз практики,___________________________________________________________________________
(код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів________________________________________________________________________________________ )
Підстава Витяг із змін помісячного розпису асигнувань загального фонду Державного бюджету на 2019р.

_____________________________________________________________________________________________________(грн.)

Сума змін ( + , - ) _____________________________________________________________________________
у тому числі за місяцями:

КЕКВ Найменування

січень лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень разом на рік

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

2110 Оплата праці
2120 Нарахування на оплату праці
2210 Предмети,матеріали,обладнання та інвентар
2220 Медикаменти та перев’язувальні матеріали

2281
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації 
державних (регіональних) програм

2282
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не 
віднесені до заходів розвитку

200 000 200 000

2700 Соціальне забезпечення 0

5000* Інші видатки
УСЬОГО 0 0 200 000 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 200 000

Провідний економіст ПФВ ______ ______________________________________________С.В.Дужик
/  (ініціали і прізвище)

09 04.2019р.
(число, місяць, рік)



ДОВІДКА

роботи Державного

ініціали і прізвище)

про зміни до помісячного плану використання бюджетних коштів на 2019 рік

Вид бюджету Державний
код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи, найменування міста, району, області
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету
(код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)
назва фонду бюджету
підстава
код економічної класифікації видатків бюджету

Номер 23
Дата 09.04,2019р.

38855349Державний університет телекомунікацій, місто Київ_____________________________________
220 Міністерство освіти і науки України__________________________________________________________________
2201160 Підготовка кадрів вищими навчальними закладами III і IVрівнів акредитації та забезпечення діяльності

Загальний_____________________________________________________________________________
Витяг із змін помісячного розпису асигнувань загального фонду Державного бюджету на 2019р. 
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку_____

(грн.)

Показники січень лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень разом на рік

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Оплата праці 0

Нарахування на оплату праці 0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали 0
Оплата послуг (крім комунальних) 0
Продукти харчування 0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 0 0 200 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 000
Оплата теплопостачання 200 000 200 000
Оплата водопостачання і водовідведення 0
Оплата електроенергії 0
Соціальне забезпечення 0
Інші видатки 0

У СЬО ГО 0 0 200 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 000

Провідний економіст ПФВ
> 7

с(підпис)
С.В.Дужик

(ініціали і прізвище)

09.04.2019р 
(число, місяць, рік)


