
Додаток 11
до Інструкції про складання і виконання розпису Державного бюджету України

ЗАТВЕРДЖУЮ

Т.в.о. директора Департаменту освіти і науки 
Житомирської обласної державної адміністрації

. у  (посада)

Наталія ОСИПОВИЧ

м.п.

ДОВІДКА
про зміни до кошторису 

на 2021 рік
Номер
Дата УУ /Л  Л гУУ

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 Департамент 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) 0611120 Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної 
освіти)_____________________________________________________ _______________________________________________ _
Підстава Довідка УДКСУ у мЖитомирі №02-06-06/2819 від 11.10.2021 __________________________________________ ____________

(грн)

Код** Найменування

Сума змін (+, -)

Загальний фонд
Спеціальний

фонд
РАЗОМ

1 2 3 4 5
НАДХОДЖЕННЯ - усього - 60 225,00 60 225,00
у тому числі: -
доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету) - 60 225,00 60 225,00

25010000 Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно 
із законодавством

60 225,00 60 225,00

25010100 Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною 
діяльністю

60 225,00 60 225,00

фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування 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 - 60 225,00 60 225,00
у тому числі: - - -
видатки (розписати за кодами економічної класифікації видатків бюджету) - 60 225,00 60 225,00

2000 Поточні видатки - 60 225,00 60 225,00
2100 Оплата праці і нарахування на заробітну плату - 54 283,00 54 283,00
2110 Оплата праці - 44 494,39 44 494,39
2111 Заробітна плата - 44 494,39 44 494,39
2120 Нарахування на оплату праці - 9 788,61 9 788,61
2200 Використання товарів, робіт,послуг - 5 942,00 5 942,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар - 5 174,42 5 174,42
2240 Оплата послуг (крім комунальних) - 200,08 200,08
2270 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв - 567,50 567,50
2273 Оплата електроенергії - 567,50 567,50

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

Керівник
Керівник бухгалтерської служби І начальник 

планово-фінансового підрозділу

Ігор СМАГІН

2 021р.

(пцфис) 7*
Зоя СУХАНЮК

^мйщщКрого рівня, крім головних розпорядників та національних вищих навчальних закладів, яким безпосередньо встановлені

првійрєть'Ся роз.пбря^ф\ам/^юджетних коштів за відповідними кодами класифікації, тільки за якими вносяться зміни.
1 Виноску ршЬпо*йй©0 х


