Додаток 11
зпису Державного бюджету України

до Інструкції

ЗАТВЕРДЖУЮ
В - 0 ректора
(посада)

Оксана ЧЕРНЕГА
(Підпис)
М. П.

до
про зміни
на 2021
Номер 8
Дата 12 лютого 2021 р.
Вид бюджету ДЕРЖАВНИЙ______________________________________ _____________________________________________ ,
код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи 01566057 Донецький національний університет економіки і торгівлі
імені Михайла Туган-Бапановського____________________________________________________________________ _______
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету 220 Міністерство освіти і науки України_________г
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету 2201 190 Виплата академічних стипендій
студентам (курсантам), аспірантам, докторантам закладів фахової передвищоїта вищої освіти________________________ _
(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної
класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)______________________________________________________ ).
Підстава Постанова КМУ № 228 від 28.02.2002 п. 49_____________________________________________________________ .
(гри)
Код***

Н айм енування

загальний
фонд
3

2

1

-150000,00

НАДХОДЖЕННЯ - усього
у тому числі:
доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету)
Надходження із загального фонду бюджету
фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування
бюджету за типом боргового зобов'язання)
повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної
класифікації видатків та кредитування бюджету, класифікації
кредитування бюджету)
ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього

Сума змін (+, -)
спеціальний
фонд
4

разом
5
-150000,00

-

-

-

-

-150000,00

-

-150000,00

-

-

-

-

-

-

-150000,00

-

-150000,00

-150000,00

-

-150000,00

-

-

-

V т о м у чи сл і:

видатки (розписати за кодами економічної класифікації видатків
бюджету)
2720

Стипендії
надання кредитів з бюджету (розписати за кодами класифікації
кредитування бюджету)

В.о. ректора

В.о. головного бухгалтера^
—

Оксана

Юлія

ЧЕРННГА

БРЯНЦОВА

(підпис)
12 лютого 2021 п.
М. П.*
* Заповнюється розпорядниками нижчого рівня, крім головних розпорядників та національних закладів вищої освіти, яким безпосередньо
встановлені призначення у державному бюджеті.
** Заповнюється розпорядниками бюджетних коштів за відповідними кодами класифікації, тільки за якими вносяться зміни.
1Виноску виключено

