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

ЗАТВЕРД Ж УЮ

Заступник директора Департаменту науки і освіти
Харківської обласної державної адміністраціїначальник управління освіти і науки

ДОВІДКА
про зміни до кошторису
на 2018 рік
Номер
Дата

08 лютого 2018 року

Вид бюджету обласний
код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи 14086979 Комунальний заклад "Харківський спеціальний навчальновиховний комплекс №7" Харківської обласної ради_______________________________________________________________________
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету 06 Департамент науки і освіти Харківської 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
самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу) 1 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

Довідка Д епартам енту науки і освіти Х арківської обласної держ авної адм іністрації №8 від 06.02.2018 року.
Сума змін (+, -)

Код**

Найменування

2

1

НА ДХО ДЖ ЕНН Я - усього
у тому числі:
доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету)
фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування за типом боргового
зобов'язання)

2000

загальний фонд

спеціальний
фонд

3

4

разом

5

0,00

-

0,00

-

-

-

-

-

-

повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації
видатків та кредитування бюджету, класифікації кредитування бюджету)
ВИДАТКИ ТА НА ДАННЯ К РЕ Д И ТІВ - усього

-

-

-

0,00

-

0,00

у тому числі:
видатки (розписати за кодами економічної класифікації видатків бюджету)

0,00

-

0,00

Поточні видатки

0,00

-

0,00

2200

Використання товарів і послуг

0,00

-

0,00

2230

Продукти харчування

+25289,00

-

+25289,00

2240

Оплата послуг (крім комунальних)
надання кредитів з бюджету (розписати за кодами класифікації кредитування
бюджету)

-25289,00

-

-25289,00

Головний бухгалтер
Ю.С.Масловська
(ініціали і прізвищ е)

«ХАРШС
і*
СПЕЦІАЛЬНИЙ
НАВЧАЛЬН0*8ИХ0ВИИЙ

Т.І. Хроль
(ініціали і прізвищ е)

08 лютого 2018 р.
(число, місяць, рік)

ком плад ж ?*
\

ХАРКІВСЬКОЇ
ОБЛАСНОЇ РАДИ

тря-ошюя

ками нижчого рівня, крім головних розпорядників та національних вищих навчальних закладів, яким безпосередньо встановлені
бюджеті.
юрядниками бюджетних коштів за відповідними кодами класифікації, тільки за якими вносяться зміни.

