
до Інструкції про складання і виконання розпису Державного бюджету 
України

ЗАТВЕРДЖУ

Заступник директора Департаменту ол 
освіти і науки Луганської обласноуг&&авної адміністраЬ

(підписі

к управління

ДОВІДКА 
про зміни до кошторису 

на 2020 рік
Номер
Дата 23.01.2020

Вид бюджету МІСЦЕВИМ

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

код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету 06 Органі 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 Розпорядження Голови ОДА №45 від 22.01.2020 року

Код** Н айменування

Сума змін (+, -)

Загальний фонд С пеціальний фонд
РАЗОМ

1 2 3

НАДХОДЖЕННЯ - усього - 383 824,00 383 824,00
у тому числі:
доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету) -

25010000
надходження від плати за послуги, що надаються 
бюджетними установами згідно з їх основною

25010400 надходження бюджетних установ від реалізації майна
25020000 інші джерела власних надходжень бюджетних установ
25020100 благодійні внески, гранти та дарунки

25020200
кошти,що отримують бюджетні установи від 
підприємств , організацій , фізичних осіб та інших

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)
383 824,00 383 824,00

повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації 
видатків та кредитування бюджету, класифікації кредитування бюджету)
ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього - 383 824,00 383 824,00
у тому числі:
видатки (розписати за кодами економічної класифікації видатків

2000 Поточні видатки - - -
2100 Оплата праці і нарахування на заробітну плату - - -

2120 Нарахування на оплату праці -

2200 Використання товаров і послуг - - -

2210 Предмети, матеріали,обладнання та інвентар - -

2240 Оплата послуг ( крім комунальних)
2273 Оплата електроенергії
3000 Капітальні видатки 383 824,00 383 824,00
3100 Придбання основного капіталу 383 824,00 383 824,00
3110 Придбання обладнання предметів довгострокового користування - 383 824,00 383 824,00

Г оловний бухгалтер

 _________ Сімонова М.В.
(ініціали і прізвищ е)

ниж чого рівня, крім головних розпорядників та  національних вищ их навчальних закладів, яким  безпосередньо встановлені призначення у держ авном у 

ю рядниками бю дж етних кош тів за відповідним и кодами класифікації, тільки за якими вносяться зміни.

1 В иноску виключено


