
до Інструкції іго̂ юіадатейі/шхої̂ зтя розпису Державного бюджету України 
' ЗАТВЕРДЖУЮ 
з гуманітарних питань Овруцької 

(посада) 

Василь Т К А Ч У К 
/ \</(о«Япис) 

м.п. 

ДОВІДКА 
про зміни до кошторису 

на 2021 рік 
Номер 

Дата 

В и д бюджету Міський 

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

код та назва в ідомчої класифікаці ї видатків та кредитування бюджету 06 Відділ з гуманітарних питань Овруцької міської ради 

код та назва програмної класифікаці ї видатків та кредитування державного бюджету 

(код та назва програмної класифікаці ї видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації 
видатків та кредитування місцевих бюджетів) 0611021 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти) 
Підстава Довідка про зміни до річного розпису № 42 від 04.03.2021 р. 

(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) 0,00 - 0,00 

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

0,00 - 0,00 

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

0,00 - 0,00 

ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього 0,00 - 0,00 

у тому числі: 0,00 - 0,00 

видатки (розписати за кодами економічної класифікації видатків бюджету) 0,00 - 0,00 
2000 Поточні видатки 0,00 - 0,00 
2200 Використання товарів і послуг 0,00 - 0,00 
2270 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 0,00 - 0,00 
2272 Оплата водопостачання та водовідведення -2 000,00 - -2 000,00 
2273 Оплата електроенергі ї 2 000,00 - 2 000,00 

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

- - -
- - -
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Лариса СТЕЦЬ 

Керівник бухгалтерської служби / начальник 
планово-фінансового підрозділу 

Антоніна КОРСУН 

05.03.2021р. 

* 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. 
' Виноску виключено 


