
Додаток 11
до Інструкції про складання і виконання розпису Державного бюджету України

ЗА ТВЕРДЖ УЮ

Вид бюджету МІСЦЕВИЙ____________________________________________________________________________ _____________________________________

код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи 20153303 Гірська обласна спеціальна школа____________________________________________

код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету 06 Орган з питань освіти і науки_________________________________________

код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету___________________________________________________________

(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевих бюджетів 0611030 Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які 
потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку)
Відділ-виконавець
підстава Постанова КМУ від 28.02.2002 №228 (п.49)
_________________      ( г р н  )

Код** Найменування
Сума змін (+, -)

Загальний фонд
С пеціальний

фонд
РА ЗО М

1 2 3 4 5

НАДХОДЖЕННЯ - усього - 16 460,00 16 460,00
у тому числі:
доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету) - -

25010000
надходження від плати за послуги , що надаються бюджетними 

установами згідно з їх основною діяльністю

25010400 надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку 
майна (крім нерухомого майна)

25020000 -інші джерела власних надходжень бюджетних установ 16 460,00 16 460,00

25020100 благодійні внески, гранти та дарунки 16460,00 16460,00

25020200
кошти,що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, 
фізичних осіб та інших бюджетних установ для виконання цільових 
заходів

- -

205100 фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування за типом 
боргового зобов'язання) - - -

600000 Фінансування за активними операціями - -
602100 на початок періоду - -
602400 Кошти одержані із загального фонду бюджету розвитку (спеціального 

фонду)
повернення кредитів ло бюджету (розписати за кодами програмної класифікації 
видатків та кредитування бюджету, класифікації кредитування бюджету) - -

ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього 16 460,00 16 460,00
у тому числі: .

видатки (розписати за кодами економічної класифікації видатків бюджету)
2200 Використання товаров і послуг 16 460,00 Ні 460,00
2210 Предмети, матеріали,обладнання та інвентар 16 460,00 16 460,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) - .
3000 Капітальні видатки
3100 Придбання основного капіталу . _
3110 Придбання обладнання предметів довгострокового користування - . -
3130 Капітальній ремонт


