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

ЗАТВЕРДЖУЮ
івника відділу освіти
(посада)
Г.С.Шевцова
ніціали і прізвище)
ДОВ
про зміни до

і Д ^* Гп * * *л *

на 2018 рік

Номер 84
Дата 08.06.2018р.
Вид бюджету

місцевий

,

код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи 02144772 Відділ освіти Перемишлянської РДА
ОЗНЗ Бібрська З О Ш І-ІІІ ст. ім.Уляни Кравченко

,

код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету 06 Орган з питань освіти і науки, молоді та спорту
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету
(код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 0611020 "Надання загальної середньої освіт
загальноосвітніми навчальними закладами в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими
школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами".
Сума змін (+, -)
Код**

Найменування

2

1
НАДХОДЖЕННЯ - усього

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

3

4

5

14000,00

14000,00

14000,00

14000,00

14000,00

14000,00

утому числі:
#
*

Надходження коштів із загального фонду бюджету
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у т.ч.
- Надходження від плати за послуги, що надаються

бюджетними

25010000 установами згідно із законодавством
-Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх

25010100 основною діяльністю
25010200 - Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності
25010300 Плата за оренду майна бюджетних установ
- Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому

порядку

25010400 майна (крім нерухомого майна)
(розписати за підгрупами)
25020000 -Інші джерела власних надходжень бюджетних установ
25020100 Благодійні внески, гранти та дарунки
Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств,

організацій,

25020200 фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів.
Кошти, що отримують вищі та професійно-технічні

навчальні заклади від

25020300 розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за
41033900 Інші надходження, у т.ч.
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів

41034500 щодо соціально-економічного розвитку окремих територій
41035000 Інші субвенції
доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету)

208100

Кошти, що передаються за рахунок залишків на початок року

208400

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

ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього

14000,00

14000,00

14000,00

14000,00

у тому числі:
2111
2120
2210
2220
2230
2240
2250
2271
2272
2273
2274
2275
2800
2730
3132
3122
3110
3142
2282

заробітна плата
нарахування на заробітну плату
"Предмети, матеріали, обладнання та інвентар"
медикаменти та перев"язувальні матеріали
"Продукти харчування"
"Оплата послуг (крім комунальних)"
видатки на відрядження
оплата теплопостачання
оплата водопостачання та водовідведення
оплата електроенергії
"Оплата природного газу"
"Оплата інших енегроносіїв"
"Інші поточні видатки""
"Інші виплати населенню"
"Капітальний ремонт інших об"єктів"
"Капітальне будівництво(придбання) інших об"єктів"
"Придбання обладнання і предметів довгостроковогокорист.
Реконструкція та реставрація інших об"єктів
окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм
не віднесерОю заходів розвитку
Керівник/^") / /
С/Г.М.Островерха
(підпис)
Йшціали і прізвище)
"У
г
08.06.2018 року
/
•*
(число, місяць, рік)

#

Головний бухшлтер
(підпис)

І.М.Капелюх
(ініціали і прізвище)

