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про зміни до кошторису
на 2018 рік

Вид бюджету обласний

код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної 
установи

Номер
Дата 28.03.2018

20518733 Комунальний заклад "Запорізька спеціальна загальноосвітня школа-інтернат 
"Орієнтир" Запорізької обласної ради

код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування 
бюджету
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/Тимчасової класификації видатків та 
кредитування для бюджетів місцевого самоврядуванн, які не застосовують 
програмно-цільового методу)!

06 Департамент освіти і науки Запорізької облдержадміністрації

0611070 Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми 
школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, 
які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку

Підстава реєстр змін № 36 від 28 березня 2018 р.

Код** ----------------------------------------------- ------------- V '  Рн -.>__________
Сума змін (+, -)

Найменування показників загальний
фонд

спеціальний
фонд разом

1 2 3 4 5
НАДХОДЖЕННЯ - усього
у тому числі:

-1870000,00 -1870000,00

доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету) X

фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування 
бюджету за типом боргового зобов'язання) X 0,00

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

X

ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього -1870000,00 0,00 -1870000,00
у тому числі:
Видатки (розписати за кодами економічної класифікації 
видатків бюджету) -1870000,00 0,00 -1870000,00

2000 Поточні видатки -1870000,00 -1870000,002200 Використання товарів і послуг -1840000,00 -1840000,002210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар -800000,00 -800000 002240
2270
2272

Оплата послуг (крім комунальних)
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

-1000000,00
-40000,00

-1000000,00
-40000,00

2800 Інші видатки
надання кредитів з бюджету (розписати за кодами класифікації 
кредитування бюджету)

-40000,00
-30000,00

-40000,00
-30000,00

л % . 3 » П 0 І > / з

(підпис)/ (ішціали і прізвище)
Г.В.Тихомирова

л /  (число, місяць, рік)
2 у

♦Заповнюється розпорядниками нижчого рівня, крім головних розпорядників та  національних вищих навчальних закладів, яким 

безпосередньо встановлені призначення у державному бюджеті.

** Заповнюється розпорядниками бюджетних коштів ї ї  відповідними кодами класифікації, тільки за якими вносяться зміни.

Г оловний бухгалтер

Ю.В.Баландіна



ЗАТВЕРДЖУЮ  
Директор Департаменту освіти і науки Запорізької с

Вид бюджету обласний

ДОВІДКА
про зміни до плану асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету

на 2018 рік

код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи 7(ніЯ73зк-
код та назва відомчої класифікації видатків та  кредитування бюджету К ™ ™ и и  заклад Запорізька спеціальна загальноосвітня школа-інтсрнат "Оріентнр" Запорізької обласної ради

код та назва програмної клясиЛшгяіш ™ —------------------------  -  Д епартамент освіти і науки Запорізької облдержадміністрації

Номер
Дата

програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету

Р дуванн, які не застосовують програмно-цільового методу)!
Підстава

0611070 Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інгернатами школами 
дітей, як. потребують корекції Фізичного та (або) розумового розвитку '«тернатами, школам,,

28.03.2018

та іншими навчальними закладами для

РЕЄСТР ЗМ Ш  від 28.03.2018 № 36

________ Сума змін (+,-)
У тому числі за місяцями
_  червень липень серпень

КЕКВ Найменування

січень березень квітеньлютийОплата травень Разом навересень жовтень листопад грудень

Нарахування на оплату праці

Медикаменти та перев'язувальні матеріали

Продукти харчування

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації 
державних (регіональних) програм

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не 
віднесені до заходів розвитку

Соціальне забезпечення

-20000 -20000 -40000

Інші видатки

109129 -452463 -421304 ■521304 ■143800 ■83800 -79400:ього 1830000
•109129 -452463 -421304 ■521304 •143800 ■83800 ■99400 -35000 •1870000

Головний бухгалтер
Г.В.Тихомирова

(ініціали і прізвище) Ю.В.Баландіна
(ініціали і прізвище)

28.03.2018

^  К0Д,/Я,?ИЙ W * 8*  в  м і  И)ДИ економічної класифікації видатків бюджету,
Заповнюється розпорядниками нижчого піяня і т і«   --------------------

(число, місяць, рік)

;я розпорядниками нижчого рівня, крім головних розпорядників
крім тих, що виділені окремо.

23аповнюється

та національних ,„и ш х  навчальних аакладів. „ким бозносерсдтьо встановлені призначених у державному бюджеті.

розпорядниками бюджетних коштів за відповідними кодами класифікації тільки за якими вносяться зміни


