
ДОВІДКА 
про зміни до кошторису 

иа2019 рік

86Номер________________
Дата 25.02.2019 р.

Иил бюджеіл' МІСЬКІІІІ

кол за СДР1ЮУ іа найменування біолжсіної уеіаноин 14023068 Комуііа.!іьііа усгаїїона (лм ська іагальїіоосвітіиі іііко.іа 1-ІП еіупеніїї Л« 6 м .(’уми. 
С ум ської об.іас і і

код іа назва відомчої к;іаси(1)ікації внлагків за кредитування бюджету 06 >'ііраіиіііііія осиіти і науки ('у.мської міської ради 
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету'

(кол та назва програмної класифікації видатків та крсдитупаніїя місцевих бюджетів (код та 
Еіазва Гипової програмної клаеи(|)ікації видат ків та кредитування місгісвих бюджетів)

0611020 "Падаиии загальної середньої оснітн 
загальноосніттіімн нанчалі>ннмн закладалпі ( н т. ч. 
иіколоіо-диттічнм садком, інтернатом при інколі), 
спеніалізонанимн школами, лінєіім и , гімназіимн, 
колегіумами"). _________________

.Чонілка .теїіартамеїму фіііаіісін, економіки іа ііінсстииііі ( у.мської міської ра.ти .М>84 иі,т 22.02.2019 р.

(гри.)

К од** Найменування
Сума змін (+, -)

загальний
фонд

спеціальний
фонд

разом

1 2 3 4 5

Н А Д ХО Д Ж ЕН Н Я - усього
У  ІЧ )М у Ч И С Л І'

до.ходи (розиисаги за кодами кмасифікаїйї дохо.чін біо.тжсту)
фіііаіісунаиші (роиіисат и иі ко.іами класифікації (|)іиаисунатці 
бюллату іа т ипом боргоиого зобоиЧізаиия)
повсрисиїиі кредит ів до біодж'с іу (розннсати за колами програмної 
кдаснфіканії нндагків га кредн гуваннн бюджету, класифіканії 
кредиту ванн в бюджету)

ВИ ДАТКИ  ТА  Н А Д АН Н Я К Р Е Д И Т ІВ  - усього 0,00 0 ,00
У іо м у  ЧИ С Л І:

видатки (розініеаїтї за кодами економічної іетаеи(|»ікаиії видатків бюлжеіу) 0,00 0,00
2000 ІІоіочіїі ви.іаїкв 0,00 0,00
2200 Викоріїстаїти іонарін і ное.тут 0,00 і 0,00
2240 Оігната іюедуі (крім комунальних) -7 944,00 -7 944,00
2270 Оплата ко.муналі.иих послуг та енергоносіїв 7 944,00 7 944,00
2275 Оплата інших енергоносіїв та ішних комунальних ноелут 7 944,00 7 944,00

надання кредитів з бюджету (рі)зниеат и за колами класифікації 
крсдитуваї 11 ія бюджету)

Керівник бухгалтерської служби / начальник 
планово-фінанеонодо підрозділу

0.1. Малишева
(підпис) (ініціали І прізвище)


