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

С: О - /  (  /С * " '( /

ЗАТВЕРДЖУЮ

(посада)

р  * > /  / Г Я. Синицька
Т: (підпис) (ініціали/пріз§1да
| [ = 5 « * / і . п .  У /  /  і) 

Д О В ІД К А ' '  5 \  1

про зміни до кошторису с ^ ь у / / /  

на 2 0 1 9 рік \  /
6
21.01.2019

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 549 680,00 549 680,00
у тому числі:
доходи (розписати за кодами класиф ікації доходів 
бюджету)
фінансування (розписати за кодами класифікації 
фінансування бюджету за типом боргового 
зобов'язання)

549 680,00 549 680,00

200000 Внутрішнє фінансування 549 680,00 549 680,00

208000
Фінансування за рахунок зміни залишків коштів місцевих 
бюджетів 549 680,00 549 680.00

208400
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до 
бюджету розвитку (спеціального фонду) 549 680,00 549 680.00

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

' у ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього 549 680,00 549 680,00
у тому числі:
видатки (розписати за кодами економічної класифікації 
видатків бюджету) 549 680,00 549 680,00

3110
Придбання обладнання і предметів довгострокового 
користування 99 680,00 99 680,00

3132 Капітальний ремонт інших об'єктів 450 000,00 450 000,00
надання кредитів з бюджету (розписати за кодами 
кяаси& ідації кредитування бюджету)

Головний бухгалтер

О Б Лемик
(підпис) (ініціали і прізвище)

амй нижчого рівня, крім головних розпорядників та національних вищих навчальних закладів, яким 
безпосередньо встаноілені призначення у державному бюджеті.
** Заповнюється розпорядниками бюджетних коштів за відповідними кодами класифікації, тільки за якими вносяться зміни 
1 Виноску виключено


