
Номер 

Дата 28.01.2021р. 

Вид бюджету Міський 

код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи 06670782 Шоломківський ЗЗСО І-ІІІ ступенів Овруцької міської ради Житомирської області 

код та назва відомчої класифікації видатків та кредитувати 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) 0611200 ІІадання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами) 
Підстава Довідка про зміни до річною розпису № 1 від 25.01,2021р. 

(грн) 

Код** Найменування 

Сума змін (+,-) 

Код** Найменування Загальний фонд Спеціальний 
фонд 

РАЗОМ 

1 2 3 4 5 
НАДХОДЖЕННЯ - усього 0,00 - 0,00 
у тому числі: 
доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету) - -

(розписати за шдірупами) -

фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування за типом боргового 
зобов'язання) - - -

повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації 
видатків та кредитування бюджету, класифікації кредитування бюджету) 

-
• 

-

ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього -1 422,00 - -1 422,00 
у тому числі: - - -

видатки (розписати за кодами економічної класифікації видатків бюджету ) -1 422,00 - -1 422,00 
2000 Поточні видатки -1 422,00 -1 422,00 
2100 Оплата праці і нарахування на заробітну плату -943,00 -943,00 
2110 Оплата праці -773,00 -773,00 
2111 Заробітна плата -773,00 -773,00 
2120 Нарахування на оплату праці -170,00 -170,00 
2200 Використання товарів і послуг -479,00 -479,00 
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар -479,00 -479,00 

надання кредитів з бюджету1 (розписати за кодами класифікації кредитування 
бюджету) - - -

- - -

- - -

Керівник 

Лариса СТЕЦЬ 

28.01.2021р. 

Керівник бухгалтерської служби / начальник 
планово-фійансового підрозділу 

Антоніна КОРСУН 
(підпис) 

* Заповнюється розпорядниками 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. 
1 Виноску виключено 

Додаток 11 
до Інструкції 

ДОВІД КА 
про зміни до кошторису 

на 2021 рік 

Ісу Державного бюджету України 

ГВЕРДЖУЮ 
гз гуманітарних питань Овруцької 

(посада) 

Василь ТКАЧУК : - -ІД Щ 
\ \ д Х - -ті 

м.п. 


