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Відповідальна осеЬа . 

Додаток 11 
до Інструкції ирч ск.шлашія рміііис\ Державноіч) іїюджеіу України 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Начальник відділу з пдааніта |жих питань Овруцької міської ради 
(Посада) 

В.Г.Ткачук 
(п ідпис) 

ДОВІДКА 
про зміни до кошторису 

на 2019 рік 
Номер 

Дата 

( ініціали і пр і звище) 

М.П. 

29.11.2019р. 

Вид бюджету міський 

код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи 06670782 Шо.ізу ківськніі ЗЗСО 1-ІЙ ступенів Овруцької міської ради Житомрської обл 

код та назва відомчої класифікації видатків та кредиту вання бюджету 06 Відділ з гуманітарних питань Овруцької міської ради 

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) 0611020 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою- дитячим 
садком,інтернатом при школі).спеціапізованиміі школами,ліцеями.гімназіями.колегіумами) 
Підстава Довідка про зміни до ломісячногорозпису >6602 від28.І! .201 9р 

( ф н ) 

Сума мін (+, -) 

Код** Найменування Загальний фонд Спеціальний 
фонд 

РАЗОМ 

1 2 3 4 5 

НАДХОДЖЕННЯ - усього -10753,00 0,00 -10753,00 
іу точу числі: 
доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету; 0,00 0,00 0,00 
фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування за типом боргового 
зобов'язання) 

0,00 0,00 0,00 

повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації 
видатків та кредитування бюджете, класиф'гз ;ії кредитування бюджету) 

0,00 0,00 0,00 

ВИДАТКИ 1А НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього -10753,00 0,00 -10753,00 

у тому числі: 0,00 0,00 0,00 

ви іатки (розписати за кодами економічної класифікації видатків бюджету) -10753,00 0,00 -10753,00 
2000 Поточні видатки -10753,00 0,00 -10753,00 

2100 Оплата праці і нарахування на заробітну плату -3071,00 -3071,00 

2110 Оплата праці -3071,00 0,00 -3071,00 

2111 Заробітна плата -3071,00 0,00 -3071,00 

2200 Використання товарів і послуг -7682,00 -7682,00 

2210 Предмети.матеріали.обладнання та інвентар -7682,00 -7682,00 

:і?ланн.і іт/тегитп ( сдяе : ' п і ісатм за кодами класифікації кредитування 0,00 0,00 

Керівник 
Керівник бухгалтерської служби / начальник 

планово-фінаневвого підрозділу 

\ М Стець 
(п ідпис) 

ново-фшансев 

Л.Ф.Пасюк 
( ініціали і пр і звище) 

державні 

** Заповні 

( ініціали і пр і звище) 

29.11.2019р. 
(число, місяць , р ік) 

рівня, крім головних розпорядників та національних вищих навчальних закладів, яким безпосередньо встановлені призначення у 

бюджетних коштів за відповідними кодами класифікації, тільки за якими вносяться зміни. 


