
ЗАТВЕРДЖУЮ
Заступник дачальника управління освіти і науки 

(посада)

Наталі* ГОНЧАРОВА
ІМшшіс)>
У ГХГ”Л

м.п
II «А

ДОВІДКА  
про зм іни до кош торис 

на 2021 рік

Номер________ 416_______
Дата 16 червня 2021 р.

Вид бюджете Місцевий
14023068 Комунальна установа Сумська заі альноосвітня школа М И ступенів ,\» 6 м.Суми, Сумської

кол за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи ()бласті ________  ____________

код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджете 06 Управління освіти і науки Сумської міської ради 
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету-

0613140 "Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з 
оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок кош тів на 
оздоровлення громадян, як і постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи)").___________________________

Підстава Лист управління освіти і науки Сумської міської ради > 4 15 від I6.06.20Z1 року--------------- -- -----------------------------------------------------------------

(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та 
назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

(і'Рн)

Код*

V т о м у  числі:
доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету)

25020000

25020200

Н айменування

Н  А Д Х О Д Ж Е Н  Н Я  -  усього

Інші джерела власних надходжень бюджетних установ
Кошти, т о  отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, 
фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових 
заходів

С ума зм ін (+ , -)

загальний
фонд

сп ец іал ьни й
фонд

ЗО 800,00

ЗО 800,00
ЗО 800,00

ЗО 800,00

разом

ЗО 800,00

ЗО 800,00
ЗО 800,00

30 800,00

фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування 
бюджету за типом боргового зобов'язання)
повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної 
класифікації видатків га кредитування бюджету, класифікації 
кредиту ва ння бюджету)

2000

2200
2230

В И Д А Т К И  Т А  Н А Д А Н Н Я  К Р Е Д И Т І В  - усього
у тому числі:
видатки (розписати за кодами економічної класифікації видатків бюджету)

Поточні видатки
Використання товарів і послуг
Продукти харчування

ЗО 800,00

ЗО 800,00
30 800,00
ЗО 800,00

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

ЗО 800.00

ЗО 800,00

30 800,00
ЗО 800,00
ЗО 800,00 
30 800.00

Керівник бухгалтерської служби / 
начальник планово-фінансового підрозділу

Олена МАЛИШЕВА


