
Додаток І І
до Інструкції про складання і виконання 
розпису Державного (

ДОВІДКА
про зміни до кошторису 

на 2021 рік
Номер
Дата

18
19 жовтня 2021 р.

Вид (
код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи 03566222 Державний навчальний заклад "Решетидівський професійний аграрний імені

код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету 06 Орган з питань освіти і науки 
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 0611091 Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти 
за рахунок коштів місцевого бюджету ї ,
Підстава наказ МФУ №793 віл 30.07.2014

Код** Найменування Сума змін (+, -)
загальний фонд спеціальний фонд РАЗОМ

1 2 3 4 5
НАДХОДЖЕННЯ - усього - 60 276,00 60 276,00

V тому числі - - -

доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету) - - -
25020100 Благодійні внески, гранти та дарунки X 60 276,00 60 276,00

фінансування (розписати за кодами класифікації 
ф інансування 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 - 60 276,00 60 276,00
у тому числі -

видатки (розписати за кодами економічної класифікації 
видатків бюджету)

-

2000 ПОТОЧНІ ВИДАТКИ - 60 276,00 60 276,00
2200 Використання товарів і послуг - 60 276,00 60 276,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар - 60 276.00 60 276,00

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

- ' -

(підпис)

Керівник

Ніла СПІЛЬНА 

19 жовтня 2021 р.

Керівник бухгалтерської служби / начальник планово- 
/  фінансового підрозділу

Ольга СЕМЕРГЕЙ
(підпис) *

мп*
* Заповнюється розпорядниками нижчого рівня, крім головних розпорядників та національних закладі» витої освіти, яким безпосередньо встановлені призначення у державному 

бюджеті.
* *  Заповнюється розпорядниками бюджетних коштів за відповідними кодами класифікації, тільки за якими вносяться зміни.
'Виноску виключено

4


