
Додаток 11
до  Інструкції про складання і виконання розпису Д ерж авного  бю дж ету України

ЗАТВЕРДЖУЮ
Заступник начальника Управління - начальник 
фінансово-економіяного відділу

іїгоеадаї
____________________ ____________ _____________ Л.В. Чубим

(підпис) (ініціали і прізвище)

М.П.
ДОВІДКА  

про зміни до кошторису 
на 2018 рік

Номер
Дата 2 6 .0 3 .2 0 1 8

Вид бюджету Обласний бюджет

код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи 05266292 Комунальний заклад "Чернігівський навчально-реабілітаційний 
центр" Чернігівської обласної ради__________________  ^

код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету 06 Управління освіти і науки Чернігівської обласної______
державної адміністрації_____________________ _______________________________________________
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 / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого само
врядування, які не застосовують програмно-цільового методу) 0611070 Надання загальної середньої освіти спеціальними 
загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного
та (або) розумового розвитку ) _________________________________________________________________________________
Підстава П.49 Постанови КМУ від 28.02.02р. № 228_________________________________

Код Найменування Сума змін (+,-)
Р А З О МЗагальний

фонд
Спеціальний

фонд
1 2 3 5
X НАДХОДЖЕННЯ - усього 0,00 37 664,00 37 664,00
X у тому числі:
X доходи (розписати за кодами класифікації'доходів бюджету) X 0,00 0,00
X фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування 

бюджету за типом боргового зобов'язання)
0,00 37 664,00 37 664,00

602100 На початок періоду 0,00 37 664,00 37 664,00
X повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної 

класифікації!' видатків та кредитування бюджету, класифікації 
кредитування бюджету)

0,00 0,00 0,00

X ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього 0,00 37 664,00 37 664.00
X у тому числі:

2000 ПОТОЧНІ ВИДАТКИ 0,00 37 664,00 37 664,00
2200 Використання товарів і послуг 0,00 37 664,00 37 664,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 0,00 12 664,00 12 664.00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 0,00 25 000,00 25 000,00

Керівник

( П І Д П 1

М.П.

О.В. Житняк

Керівник бухгалтерської служби / 
начальник,планово-фінансового підрозділу

Л.М. Клименко

"26"
(ініціали і прізвище) 

березня 2018
(ініціали і прізвище)

(число, місяць, рік)

казначьисх.;....,
у м. Чо;:.гсаі 

Зарееітроьанз та взято і «<и .


