
ДОВІДКА

Начальник управління освіти і науки Житомирської

Додаток 11
до Інструкції про складання і виконання ро їиист Державного бюджету України

ЗАТВЕРДЖУЮ

про зміни до кошторису 
на 2020 рік

Номер 
Дата

Вид бюджету ОБЛАСНИЙ

код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи 02139713 Комунальний заклад ''Житомирський обласний інститут 
післядипломної педагогічної освіти" Житомирської обласної ради

код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету 06 Управління освіти і науки Житомирської обласної державної 
адміністрації

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) 0611140 Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної 
освіти)__________________________________________________________________________________________________ __________ _____
Підстава Потреба в перерозподілі коштів ____________________________________________________

(гри)

Код** Найменування

Сума змін (+. -)

Загальний фонд
Спеціальний

фонд
РАЗОМ

1 т 2 5

НАДХОДЖЕННЯ - усього - - -
у тому числі:
доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету) - -
(розписати за підгрупами) -

25010000
Надходження від плати за послуги, що надаютьсябюджетними установами згідно із 
законодавством - -

25010200 Надходження бюджетних установ від додаткової ( господарської) діяльності - - -

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) - - -

2000 Поточні видатки -63 000,00 -63 000,00
2200 Використання товарів і послуг -63 000,00 -63 000,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар -63 000,00 -63 000,00
3000 Капітальні видатки 63 000,00 63 000,00
3100 Придбання основного капіталу 63 000,00 63 000,00
3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 63 000,00 63 000,00

надання кредитів з бюджету (розписати за кодами класифікації кредитування 
бюджету) - - -

- - -
- - -

Керівник бухгалтерської служби / начальник 
планово-фінансового підрозділу

(ініціали і прізвище)

З.Ф.Суханюк

* Заповнюється розпорядниками нижчого рівня, крім головних розпорядників та національних вищих навчальних закладів, яким безпосередньо встановлені 
призначення у державному бюджеті,
** Заповнюється розпорядниками бюджетних коштів за відповідними кодами класифікації, тільки за якими вносяться зміни.
1 Виноску виключено


