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ЗАРЕЄСТРОВАНО 
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Реєстраційний № зобов'язання І 

КВК8 / КККіЗ — — 

Відповідальна особа 

Додаток 11 
до Інструкції про складань [ня рі/іі|ис> Державного бюджету України 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

з гу манітарних питань Овруцької міської раді 

ДОВІДКА 
про зміни до кошторису 

на 2019 рік 
Номер 

Дата 

(посада ) 

В. І . Гкачук •' - ' / 
( ініціали і пр і звище) 

м.п. 

37 

23.12.20І9р 

Вид бюджету міський 

код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи 06670782 Шоломківський ЗЗСО І-ІІІ 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.колегіумамн) 
Підстава Довідка про зміни до помісячногорозпису №690 від23.12.2019р. 

Код** Найменування 

Сума змін (+, -) 

Код** Найменування Загальний фонд Спеціальний 
фонд 

РАЗОМ 

1 2 3 4 5 

НАДХОДЖЕННЯ - усього 19984,00 0,00 19984,00 
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 НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього 19984,00 0,00 19984,00 

у тому числі: 0,00 0,00 0,00 

видатки (розписати за кодами економічної класифікації видатків бюджету) 19984,00 0,00 19984,00 
2000 Поточні видатки 19984,00 0,00 19984,00 

2100 Оплата праці і нарахування на заробітну плату 19984,00 0,00 19984,00 

2110 Оплата праці 16380,00 0,00 16380,00 

2111 Заробітна плата 16380,00 0,00 16380,00 

2120 Нарахування на оплату праці 3604,00 0,00 3604,00 

надання кредитів з бюджету (розписати за кодами класифікації кредитування 0,00 0,00 

Керівник бухгалтерської служби / начальник 
планово-фінансового підрозділу 

Л.М.Стець 
( ініціали і пр і звище) 

2 3 . 1 2 . 2 0 1 9 р 
(число, місяць , рік) 

(п ідпис) 

Л.Ф.Пасюк 
( ініціали і прізвк де) 

у -V •>, ^ чУ 
* Заповнюються розпо^ядника^й нижчого рівня, крім головних розпорядників та національних вищих навчальних закладів, яким безпосередньо встановлені призначення у 

" * «а-розпбрядниками бюджетних коштів за відповідними кодами класифікації, тільки за якими вносяться зміни. 


