
Додаток 11
до Інструкції про складання і виконання 
розпису Державного бюджету України

ЗАТВЕРДЖУЮ 
Начальник відділу освіти

ДОВІДКА
про зміни до кошторису 

на 2018 рік
Номер
Дата 13 12.2018

Місцевий (Міський бюджет м.Львова),

22350321 :Ліцей "Гроно" (отр),

06 Орган з питань освіти і науки,

Вид бюджету
код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної 
установи
код та назва відомчої класифікації видатків та 
кредитування бюджету 
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 самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу) 0611020 : Надання загальної 
середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч школою-дитячим садком, інтернатом при школі),
Підстава Довідка змін_______________________ ______  _____  ______

~ (грн.)

Код'* Найменування
Сума змін (+,-)

загальний
Фонд

спеціальний
Фонд

разом

1 2 3 4 5
НАДХОДЖЕННЯ - усього 37 016,60 37 016,60
у тому числі
доходи (розписати за кодами класиф ікації доходів 
бюджету) 37 016,60 37 016,60

20000000 Неподаткові надходження 37 016 60 37 016.60
25000000 Власні надходження бюджетних установ 37 016.60 37 016.60
25020000 Інші джерела власних надходжень бюджетних установ 37 016,60 37 016,60
25020100 Благодійні внески, гранти та дарунки 37 016,60 37 016.60

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

повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами 
програмної класиф ікації видатків та кредитування 
бюджету, класиф ікації кредитування бюджету)
ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього 37 016,60 37 016,60
у тому числі.
видатки (розписати за кодами економічної класифікації 
видатків бюджету) 37 016,60 37 016,60

2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 6 488.60 6 488,60
2240 Оплата послуг (крім комунальних) ЗО 528,00 30 528,00

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

Головний бухгалтер

п
О Б. Лемик

і)С(ііуціалй Г прізвище))

' (число, місяць, рік) 
заповнюється розпор'ядни

(підпис) (ініціали і прізвище)

М. П
никами 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


