
Управл іння Державно ї 
казначейсько ї спу»;. 'м Укра їни 

з Овруцькому районі 

ЗАРЕЄСТРОВАНО 
ТА ВЗЯТО НА ОБЛІК 

2 1 ГРУ40Ц 
1 Реєстраційний № зобов'язанні 

. 2 0 . рік 

КІМ 

(підпис) 

ДОВІДКА 
про зміни до кошторису 

на 2019 рік 
Номер 

Дата 

35 

20.12.2019р 

Вид бюджету' міський 

код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи 06670782 Шоломківський ЗЗСО 1-111 ступенів Овруцької міської ради Житомрської обл 

код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування 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),спеціалізованими школами.ліцеями,гімназіями,колегіумами) 
Підстава Довідка про зміни до помісячногорозпису №652 від20.12.2019р. 

Код** Найменування 

Сума змін (+, -) 

Код** Найменування Загальний фонд Спеціальний 
фонд 

РАЗОМ 

1 2 3 4 5 
НАДХОДЖЕННЯ - усього 1,00 0,00 1,00 
у тому 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 бюджету, класифікації кредитування бюджету) 

0,00 0,00 0,00 

ВИДАТКИ ТА Н А Д \ Н Н Я КРЕДИТІВ - усього 1,00 0,00 1.00 

у тому числі: 0,00 0,00 0,00 

видатки (розписати за кодами економічної класифікації видатків бюджету) 1,00 0,00 1,00 

2000 Поточні видатки 1,00 0,00 1,00 

2200 Використання товарів і послуг 1,00 1,00 
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 3177,00 0,00 3177,00 

2270 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв -3176,00 0,00 -3176,00 

2275 Оплата інших енергоносіїв -3176,00 0,00 -3176,00 

надання креди-рів з бюджету (розписати за кодами класифікації кредитування 0,00 0,00 0,00 

Керівник бухгалтерської служби / начальник 
планово-ффансового підрозділу 

Л.М.Стець Л.Ф Пасюк 
(ініціали і прввишс) (ініціали і прпвнщс) 

20.12.2019р. 
(число, місяць, рік) 

* Заповнюйй^^тпбр-дйиками нижчого рівня, крім головних розпорядників та національних вищих навчальних закладів, яким безпосередньо встановлені призначення у 
державному бюджеті. 
** Заповнюється розпорядниками бюджетних коштів за відповідними кодами класифікації, тільки за якими вносяться зміни. 


