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до Інструкції про складання і виконання розпису Д ерж авного бю джету 
України

ЗА ТВЕРД Ж У Ю

Д иректор Д епартам енту освіти і науки Луганської об^ь 
адміністрації

ДО ВІДКА  
про зм ін и  до кош торису  

на 2020 р ік

Вид бю джету М ІСЦЕВИЙ

код за  ЄДРПОУ та найменування бю дж етної установи 20153303 Гірська обласна спеціальна школа

код та  назва відомчої класиф ікації видатків та кредитування бю дж ету 06 О ргані з питань освіти і науки

код та  назва програмної класиф ікації видатків та кредитування держ авного бю джету

(код та  назва програмної класиф ікації видатків та кредитування м ісцевих бю джетів (код та назва Т ипової програмної класиф ікації видатків та 
кредитування місцевих бю дж етів 0611030 Н адання загальної середньої освіти спеціальними закладам и загальної середньої освіти для дітей, які 
потребую ть корекції фізичного та/або розумового розвитку)
Відділ-виконавець
П ідстава Розпорядження Голови О ДА № 270 від 03.04.2020 року

Код** Найменування
Сума змін (+, -)

Загальний фонд Спеціальний фонд РАЗОМ

1 2 3

Н А ДХ О Д Ж ЕН Н Я  - усього 178 503,00 - -

у том у числі:
доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету)

25010000
надходження від плати за послуги, що надаються 
бю дж етними установами згідно з їх основною

25010400 надходження бю дж етних установ від реалізації майна
25020000 інші дж ерела власних надходжень бю дж етних установ
25020100 благодійні внески, гранти та дарунки

25020200
кош ти,ш о отримують бю джетні установи від 
підприємств , організацій , ф ізичних осіб та інших

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

600000 Ф інансування за активними операціями
602100 на початок періоду
602400 Кошти одержані із загального фонду бю джету розвитку 

(спеціального фонду) - -

повернення кредитів до  бюджету' (розписати за кодами програмної класифікації 
видатків та кредитування бю дж ету, класиф ікації кредитування бю джету)
ВИДАТКИ ТА П А ДА Н Н Я  К РЕД И ТІВ - усього 178 503,00 0,00 0,00
у том у числі:
видатки (розписати за кодами економічної класифікації видатків

2000 Поточні видатки 178 503,00 - 178 503,00
2100 О плата праці і нарахування на заробітну плату - - -

2120 І [врахування на оплату праці .

2200 Використання товаров і послуг 178 503,00 - 178 503,00
2210 Предмети, м атеріали,обладнання та інвентар 178 503,00 178 503,00
2240 О плата послуг ( крім комунальних)
2273 О плата електроенергії
3000 Капітальні видатки - -

3100 Придбання основного капіталу - -

3110 Придбання обладнання предметів довгострокового користування - -

3130 Капітальний ремонт - -

3131 К апітальний ремонт ж итлового фонду - -

3132 Капітальний ремонт інш их об'єктів - - -

Комариста О.В.
(ін іц іали  і прізвищ е)

07 квітня 2020 року

Головний бухгалтер

_______________Сімонова М.В.
(ініціали і припиш е)


