
"ЗАТВЕРДЖУЮ" 
Директор департаменту
освіти і науки Київської

ДОВІДКА
про зміни до кошторису 

на 2018 рік

Вид бюджету 
код ЄДРПОУ та 
найменування 
бюджетної установи

обласний

22201414 КЗ КОР "Мостищенська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат І-ІІ ступенів"

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)

Підстава: Наказ департаменту освіти І науки Київської ОДА № 8 від 18.01.18

06
ЛОН Київської ОДА 

0611070

ігри

Код Найменування Сума змін (+,-)

Загальний фонд
Спеціальний

І+ІЛ Ы л РАЗОМ

2 1 3 4 5

X Н А Д Х О Д Ж Е Н Н Я  - усього 0,00 4 215,30 4 215,30
X Н адходж ення кош тів із загального фонду бюджету 0,00 X 0,00
X Н адходж ення кош тів із спеціального фонду бю джету, у т.ч. X 4 215,30 4 215,30

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

X
0,00 0,00

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

X
0,00

25010200
Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) 
діяльності

X
0.00

25010300 Плата за оренду майна бюджетних установ X 0,00

25010400
Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому 
порядку майна (крім нерухомого майна)

X

0,00

25020000 інші джерела власних надходжень бюджетних установ
X

4 215,30 4 215,30

25020100 Благодійні внески, гранти та подарунки X 4 215,30 4 215.30

25020200

Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, 
фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових 
заходів

X

0,00
Інші надход ження X 0,00
Інші доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету) X 0,00
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 0,00
X

0,00
X ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ -усього 0,00 4 215,30 4 215,30

2000 П оточні видатки 0,00 4 215,30 4 215,30
2110 О плат а праці 0,00 0,00
2111 Заробітна плата 0,00
2112 Грошове утримання військовослужбовців 0,00
2120 Н арахування на оплат у праці 0,00

2200 Використ ання товарів та послуг 0,00 4 215,30 4 215,30

2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 0,00
2220 Медикаменти та перев’язувальні матеріали 0,00

2230 Продукти харчування 4 215,30 4 215,30

2240 Оплата послуг (крім комунальних) 0,00
2250 Видатки на відрядження 0,00

2260 Видатки та заходи спеціального призначення 0.00
2270 Оплата ком унальних послуг та енергоносіїв 0,00 0,00 0,00

2271 Оплата теплопостачання 0,00

2272 Оплата водопостачання і водовідведення 0.00

2273 Оплата електроенергії 0.00
2274 Оплата природного газу 0.00

2275 Оплата інших енергоносіїв 0.00

2276 Оплата енергоресурсів 0.00
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