
Вид бюджету Місцевий

ЗАТВЕРДЖУЮ
Заступник Hj

'і М.П.

довідка'^ 
про зміни до кошторису 

на 2022 рік

іГдпис) / X

іьника управління освіти і науки 
(посада)

Наталія ГОНЧАРОВА

Номер________ 64______
Дата 17 травня 2022 р.

14023068 Комунальна установа Сумська загальноосвітня школа І-ПІ ступенів № 6 м.Суми, Сумської 
області_______ _____________________________________________________________________________

код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету 06 Управління освіти і науки Сумської міської ради_______________________________
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету 
(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та 0611021 "Надання загальної середньої освіти закладами 
назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) загальної середньої освіти").

Лист управління освіти і науки Сумської міської ради №13.01-18/62 від 17.05.2022 року

код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи

Підстава

(грн)

Код**

1

25020000
25020100

2000
2200
2210
3000
3100
3110

Керівник

і

Найменування

2
НАДХОДЖЕННЯ - усього_____________________________
у тому числі:
доходи (розписати за кодами класифікацн доходів бюджету)__________
Інші джерела власних надходжень бюджетних установ
Благодійні внески, гранти та дарунки
фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування 
бюджету за типом боргового зобов'язання)_________________________
повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної 
класифікації видатків та кредитування бюджету, класифікації 
кредитування бюджету)___________________________
ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього
у тому числі:
видатки (розписати за кодами економічної класифікації видатків бюджету)
Поточні видатки______________________
Використання товарів і послуг
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
Капітальні видатки_____________________
Придбання основного капіталу____________________________________
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 
надання кредитів з бюджету (розписати за кодами класифікації 
кредитування бюджету)»

загад/,
Людмила НОВИК

h.s g )"-B

' <■ /1? травня 2022 p.
M.ri.** A X d?'
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загальний 
фонд 

З

Сума змін (+, -) 
спеціальний 

фонд
4________

575 315,74

575 315,74
575 315,74
575 315,74

575 315,74

575 315,74
429 987,80
429 987,80
429 987,80
145 327,94
145 327,94
145 327,94

Керівник бухгалтерської служби!
начапьнихлланово-фінансового підрозділу

разом

_5_________
575 315,74

575 315,74
575 315,74
575 315,74

575 315,74

575 315,74
429 987,80
429 987,80
429 987,80
145 327,94
145 327,94
145 327,94

Олена МАЛИШЕВА


