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Міський
14023068 Комунальна усгянова Сумська загальноосвітня школа І-Л1 сіупеиів № 6 

06 Управління освіти і науки С умської міської ради .

Вид бюджету
код за СДРПОУ та найменування бюдисеїної установи 
м.Суми. С умської області.
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитуватиш бюджету
код та назва прог|іамної класифікації видаткш та кредитування державного біода<е і у____ __________________ _______ _________ ^

0611020 "Надання загальної середньої освіти
(код та назва програмної ючасифікащі видатків та кредитування місцевих бюдіжепв ^лгальносвітіїіми навчальними закладами ( в і.ч. 
(код ч;а назва Типової програмної класифікації видатків та кредитувантм місцевих школою-дитячим садком, інтернатом при школі), 
бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування ішя бюдаетш спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями,
місцевого самоврядування, які не застосовутоть иротрамно-цідьовото методу) колегіумами").___________________________________
Підстава Лист управління освіт» і науки Сумської міської ради № 13.01-18/452 від 14.06.2018 р.

(і pH.)

Код*’’' Найменування
Сума змін (+;-)

заі алвний фонд спеціальний фонд разом

1 9 3 4 5
НАДХОДЖЕННЯ - усього 419,94 419,94
у тому ЧИСЛІ
доходи (po.ilіисаги за кодами класифікаші доходів бюджет у) 419,94 419,94

25020000
інші джерела в.дасннх надходжень бюджетних 
установ 419,94 419,94

25020100 благодійні внески, гранти та дарунки 419,94 419,94
фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування 
бюджету за типом борговою зобов"язания)
гювернеиия кредит! до біо;іжеіу їрозоисати за кодами 
програмної класифікації видатків та кредтуваиия бюджету, 
класифікації кредитування бюдачету)
ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього 419,94 419,94
у тому числі:
видатки (розписати за кодами економічної класифікації 
видат'ків бюджету) 419,94 419,94

^  3000 К ап італ ь н і в и д атк и 419,94 419,94
3100 Придбяння основного капіталу 419,94 419,94

3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового 
користування 419.94 419,94
надання кредитів з бю;тжету (розписат за кодами 
класифікації креди тування бюджету)

Керівник бухгалтерської служби / начальник планово- 
фінансййціу^щро'зділу

_______ ___________________  0.1. Малишева__________
(підпис) (ініціали і прізвище)


