
Додаток 14

до Інструкції про складання і виконання розпису Державного 
бюжету України від 26 листопада 2012р. N8 1220

Директор
Луганської

ДОВІДКА
про зміни до плану асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) спеціального фонду бюджету

на 2018 рік

Затверджую 
Департаменту освіти і 
обл держа дм ін істрації

15.08.2018р.
Вид бюджету обласний
код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи 20153303 Гірська обласна спеціальна загальноосвітня школа-інтернат 
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету 06 Департам ент освіти і науки облдержадм ін істрац ії 
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету _____ _____________

(код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 061 1070 - 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 Луганської облдержадміністрації № 6 1 0  від 13.08.2018 р.

(грн.)

КЕ К Найменування видатків Сума змін, (+,-)
у тому числі за місяцями:

Разом на рік
січень лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад фудень

602000 ІНШІ НАДХОДЖЕННЯ - усього 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
у тому числі: 0

602100 на початок періоду 0

602400
фінансування (кошти одержані із загального фонду 
бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) 0
повернення кредитів до бюджету (розписати за 
кодами програмної класифікації видатків та

0
0

ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього 0
у тому числі: 0
видатки (розписати за кодами економічної 
класифікації видатків) 0
надання кредитів з бюджету (розписати за кодами 
класифікації кредитування 0

2110 О плата праці 0
2120 Нарахування на оплату праці 0
2220 М едикаменти та перев'язувальні матеріали 0
2230 Продукти харчування 0
2270 О плата комунальних послуг та енергоносіїв 0

2281 Дослідження і розробки^©(фемг заходи розвитку по 
реалізації державних (регіональних) програм 0

2282
О кремі заходи по ^й д)8ац іїдедж а& н их \  
(регіональних) програм, не віднесені до  заходів 
розвитку 0

2730 Інші виплати населенню 0
5000* Інші видатки 2989000 2989000

У сього 2989000 2989000

(підпис)

*
1, А, Маркова

(ініціали і прізвище)

Головний бухгалтер / і

(підпис)
Т.З .Ш еховцова

(ініціали і прізвище)


