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

ЗА Т В Е РД Ж У Ю

Директор Департаменту освіти і науки Лугаї

Дата 29 березня 2021 р.

Вид бюджету МІСЦЕВИЙ______________________ _ _ _____________________________________________________________

код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи 20153303 Гірська обласна спеціальна школа________________ ____________

код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету Об 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) 0611062 Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної
середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку)_____________________________________
Підстава Розпорядження голови ОДА - керівника ОВЦА №197 від 26.03.2021___________________________________________________

(грн)

Код** Найменування

Сума змін (+, -)

Загальний фонд Спеціальний
фонд

РАЗОМ

1 2 3 4 5
НАДХОДЖЕННЯ - усього 244 597,00 4 558 838,00 4 803 435,00
у тому числі:
доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету) - -

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

25020000 Інші джерела власних надходжень бюджетних установ - -
25020100 Благодійні внески, гранти та дарунки -

Інші надходження 4 558 838,00
602100 На початок року

602400 Кошти одержані із загального фонду бюджету розвитку (спеціального фонду) 4 558 838,00 4 558 838,00

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

ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього 244 597,00 4 558 838,00 4 803 435,00
у тому числі: - - -

2220 Використання товарів і послуг - -
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 244 597,00 - 244 597,00
2220 Медикаменти та перев'язувальні матеріали - - -
3000 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування - 4 558 838,00 4 558 838,00
3100 Придбання основного капіталу - 4 558 838,00 4 558 838,00
3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування ■ - 69 838,00 69 838,00
3130 Капітальний ремонт 4 489 000,00 4 489 000,00
3131 Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 1 497 000,00 1 497 000,00
3132 Капітальний ремонт інших об'єктів 2 992 000,00 2 992 000,00

Керівник бухгалтерської служби / начальник 
планово-фінансового підрозділу

Марина СІМОНОВА
(підиис)

Любов МАРКОВА

29 березня 2021 р.

.внюєтьсд^ф ^^^дникам и нижчого рівня, крім головних розпорядників та національних вищих навчальних закладів, яким оезпосередньо встановлені 
ї^ Ір ^ й ш о м у  бюджеті.

і розпорядниками бюджетних коштів за відповідними кодами класифікації, тільки за якими вносяться зміни.
1 Виноску виключено


