
Додаток 11

ДОВІДКА 
про зміни до кошторису

Номер
Дата

ЗАТВЕРДЖУЮ 
Заступник директ< 

освіти і науки 
освіти і наук 
Луганської

Вид бюджету місцевий

код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи 20153303 Гірська обласна спеціальна загальноосвітня школа-інтернат 
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету 06 Департамент освіти і науки облдержадміністрації 
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету___________________________________

(код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 06101070 надання загальної середньої освіти спеціальними школами -інтернатами 
та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку для дітей з вадами у фізичному чи розумовому розвитку),)

Підстава Розпорядження Голови ОДА № 905 від 08.11.2018р.

Код Найменування показників Сума змін (+,-)
загальний фонд спеціальний фонд разом

1 2 3 4 5
НАДХОДЖЕННЯ - усього 127798 127798

у тому числі:
доходи:

25010000 -  надходження від плати за послуги, що надаються 
бюджетними установами згідно із законодавством

25010100 Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно 
з їх основною діяльністю

25010200 Надходження бюджетних установ від додаткової 
(господарської) діяльності

25010300 Плата за оренду майна бюджетних установ
25010400 Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому 

порядку майна (крім нерухомого майна)
25020000

-  інші джерела власних надходжень бюджетних установ
25020100 Благодійни внески, гранти та дарунки
25020200 Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, 

організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для 
виконання цільових заходів
Інші надходження (розписати за видами)

X Фінансування, усього 127798,00 127798
X в т.ч. за кодами класіфікації фінансування за типом боргового 

зобов'язання

205100 Фінансування за рахунок залишків коштів на рахунках 
бюджетних установ на початок періоду

600000 Фінансування за активними операціями
602100 на початок періоду

602400 Кошти одержані із загального фонду бюджету розвитку 
(спеціального фонду) 127798 127798
Повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами 
програмної класифікації видатків та кредитування, класифікації 
кредитування)

X ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ -усього 127798 127798
2000 Поточні видатки
2100 Оплата праці і нарахування на заробітну плату
2110 Оплата праці
2111 Заробітна плата
2120 Нарахування на оплату праці
2200 Використання товарів і послуг
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
2220 Медикаменти та перев'язувальны матеріали
2230 Продукти харчування
2240 Оплата послуг (крім комунальних)
2250

Видатки на відрядження
2270 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
2271 Оплата теплопостачання
2272 Оплата водопостачання та водовідведення
2730 Інші виплати населенню
2800 Інші поточні видатки
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, 

не віднесені до заходів розвитку
3000 Капітальні видатки 127798 127798
3100 Придбання основного ката^л'У' ( 127798 127798
3110 Придбання о б л адн ан і^^^^л 'Г І^овгостр їм с^ і^б  

- У - - - -  " ' і  ................. ........ 127798
127798

3130 Капітальний ремон і!
3131 Капітальний ремор/і^ /л о в о го ^ б к і^  ' , 1Л
3132 Капітальний р ем о ^ ^ ^ іи х  оі& Щ ьЦ ^

______ 3131_______ Капітальний ремоуу.ЗЕТуловогоЦ)еЩу_ ІіА  \  \ _________________________________
3132 Капітальний р ем о м -^ш и х  |̂  |

Директор І і Г Іа  Д Л  Головний бухгалтер
\ДА и іу ї( / \ \^ Л /  а.іуіаркс^а' 5330  П  Шеховцова Т.З.

( підпис) І ( ін іц іаш с^різЧ цщ е) / /   ̂підпис) ( ініціали і прізвище)


