
Додаток 11
до Інструкції про складання і виконання розпису Державного бюджету

Номер

29.11.202ІР

Вид бюджету МІСЦЕВИЙ

код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи 22201414 КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 
"МОСТИЩЕНСЬКА СПЕЦІАЛЬНА ШКОЛА І- II СТУПЕНІВ”__________________________________________________________

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) 0611062 Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, 
які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитіо^)________________________________________________________________________

Підстава Рішення сесії КОР від 24.11.2021 року №202-07-УШ

Код** Найменування

Сума змін (+. -

Загальний фонд
Спеціальний

фонд
РАЗОМ

1 2 3 4 5
НАДХО ДЖ ЕННЯ - усього . 150 000,00 150 000,00
Надходження кош тів із загального фонду бюджету X

Надходження кош тів із спецільного фонду бюджету, в  т.ч. 150 000,00 150 000,00

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

-

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

25010200
Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності -

25010300 України "Про оренду державного та  комунального майна" - -
25010400 Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна -

25020000 - Інші джерела власних надходжень бюджетних установ - -
25020100 Благодійні внески, гранти та  дарунки . .

25020200

Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, 
фізичних осіб та  від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у 
тому числі за>{одів з  відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та 
розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній 
власності фізичних або юридичних осіб

-

інші 150 000,00 150 000,00

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

150 000,00^ 150 000,00

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

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

-

ВИ Д А ТКИ  ТА  Н АДАННЯ К РЕД И ТІВ - усього 150 000,00 150 000,00
2000 Поточні видатки .

2110 Оплата праці і нарахування на заробітну плату
2111 Заробітна плата
2112 Грошове з^ зп е ч е н н я  військовослужбовців
2П З Суддівська винагорода
2120 Нарахування на оплату праці
2200 Використання товарів і послуг .
2210 Предмети, матеріали, обладнання т а  інвентар
2220 Медикаменти та  перев'язувальні матеріали
2230 Продукти харчування .
2240 Оплата послуг (крім комунальних)
2250 Видатки на відрядження
2260 Видатки та  заходи спеціального призначення
2270 Оплата комунальних послуг та  енергоносіїв .
2271 Оплата теплопостачання
2272 Оплата водопостачання та  водовідведення
2273 Оплата електроенергії
2274 Оплата природного газу .
2275 Оплата інших енергоносіїв та  інших комунальних послуг . . .
2276 Оплата енергосервісу -



і 2 3 4 5

2280 Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) 
програм

- -

2281 Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних 
(регіональних) програм - -

2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до 
заходів розвитку - -

2400 Обслуговування боргових зобов'язань
2410 Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань
2420 Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань
2600 Поточні трансферти
2610 Субсидії та  поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
2620 Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів
2630

Поточні трансферти урядам іноземних держав та  міжнародним організаціям
2700 Соціальне забезпечення
2710 Виплата пенсій і допомоги
2720 Стипендії
2730 Інші виплати населенню
2800 Інші поточні видатки
3000 Капітальні видатки 150 000,00 150 000,00

3100 Придбання основного капіталу 150 000,00 150 000,00

3110
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 150 000,00 150 000,00

3120 Капітальне будівництво (придбання)
3121 Капітальне будівництво (придбання) житла
3122 Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів
3130 Капітальний ремонт
3131 Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)
3132 Капітальний ремонт інших об'єктів
3140 Реконструкція та  реставрація
3141 Реконструкція житлового фонду (приміщень)
3142 Реконструкція та  реставрація інших об'єктів
3143 Реставрація пам'яток культури, історії та  архітектури
3150 Створення державних запасів і резервів
3160 Придбання землі та  нематеріальних активів
3200 Капітальні трансферти
3210 Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
3220 Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів
3230 Капітальні трансферти урядам іноземних держав та  міжнародним організаціям
3240 Капітальні трансферти населенню
4110 Надання внутрішніх кредитів - -

4111 Надання кредитів органам державного управління інших рівнів -

4112 Надання кредитів підприємствам, установам і організаціям -

4113 Надання інших внутрішніх кредитів
4210 Надання зовнішних кредитів
9000 Нерозподілені видатки - -

Директор головний бухгалтер

Наталія ВАСИЛЕНКО

Ш 1 -2 0 2 ІР

Наталія ДУДЧЕНКО

*  Заповні 
 ̂Виноску виключено

крім головних розпорядників та національних вищих навчальних закладів, яким безпосередньо встановлені призначення у 

коштів за відповідними кодами класифікації, тільки за якими вносяться зміни.



Додаток 14 
до Інотпукції про складання і

Д О ВІД К А
про зміни до плану спеціального фонду бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відпові

на 2021 рік

Вид бюджету М ІСЦЕВИЙ

Номер
Дата

415
29.11.2021р

код за  ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи 22201414, КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ "М ОСТИЩ ЕНСЬКА СПЕЦІАЛЬНА Ш КОЛА І- II СТУП ЕН ІВ" 
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) 0611062 Надання загальної середньої 
освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку)______________________________________________________________________________
Підстава Рішення сесії КОР від 24.11.2021 року №202-07-УШ

Код
Найменування

Сума змін (+, -)
у тому числі за мюяцями:

разом на ріксічень лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень
ІНШІ НАДХОДЖЕННЯ - усього 150 000,00 _ . . _ - _ _ _ _ . 150 000,00
у тому числі: . _ - - _ _ . _ _ . _

доходи (розписати за кодами класифікації доходів 
бюджету)
фінансування (розписати за кодами класифікації 
фін?.нс5̂ ання бюджет^' типом боргосого зобов'язання)

602400
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до 
бюджету розвитку( спеціального фонду) 150 000,00 150 000,00

повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами 
програмної класифікації видатків та кредитування 
бюджету)
ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього 150 000,00 - - _ _ _ _ _ _ . 150 000,00
у тому числі: ' - . . - - - . _ _ - - -

видатки (розписати за кодами економічної класифікації 
видатків бюджету)

5000* Інші видатки
----------------------------------------------------------------------- 1 150 000,00 - - - - - - - - - - - 150 000,00

Г оловний бухгалта

Натапія ВАСИЛЕНКО
(підпис)

галт^

Натапія ДУДЧЕНКО

* Заповнюється розпоряйїЙшамйі5Іжчого рівня, крім головних розпорядників та національних вищих навчальних закладів,

‘ Виноску виключено
2 Заповнюється розпорядниками бюджетних коштів за відповідними кодами класифікації, тільки за якими вносяться зміни.

яким безпосередньо встановлені призначення у державному бюджеті.


