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ДОВІДКА

про зміни до кошторису
на 2020 рік

Номер ...■121
Дата 24.06.2020 року-

Вид бюджету МІСЦЕВИЙ ______________________________________________________________________________________________

код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи 40694163 Комунальний заклад "Луганський обласний лшей-інтернат фізичної 
культури і спорту" 

код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету 06 Орган з питань освіти і науки

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) 0611050 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами 
для дітей-сиріті дітей, позбавлених батьківського піклування)________________________________________
Підстава Розпорядження голови Луганської ОДА № 453 від 23.06.2020 року
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Керівник бухгалтерської служби / начальник

Код“ Найменування

Сума зміни-,-

Загальний фонд
Спеціальний 

фонд
РАЗОМ

І 2 3 4 5

НАДХОДЖЕННЯ - усього 2 082,00 18 730,00 20 812,00
v тому числі:
доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету) - -

фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування за типом боргового 
зобов'язання)

- 18 730,00 18 730,00

602400 кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету 
розвитку (спеціального фонду)

18 730,00 18 730,00

повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації 
видатків та кредитування бюджету, класифікації кредитування бюджету)

- - -

ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього 2 082,00 18 730,00 20 812,00

утому числі: - - -

видатки (розписати заходами економічної класифікації видатків бюджету) - -

2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2 082,00 - 2 082.00

3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування - 18 730,00 18 730,00
надання кредитів з бюджету (розписати за кодами класифікації кредитування 

бюджету)
- - -

* - - -

- - -

планово-фінансового підрозділуКерівник

Л Г. Мельничук 
(іиніїаян ap; »MSfi-e) »

Т.О.Савченко

24.06.2020 року
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нижчого рівня, крім головних роїпопязнихів та національних вищих навчальних закладів, яким безпосередньо всіанойлені 

""Й^жеті.

інками бюджетних коштів за відношеними кодами класифікації тільки за якими вносяться зміни
Виноску Ш«.ІЖеН1.


