
(підпис)

Номер 5

Дата 22.02.2019

Вид бюджету

Підстава

(грн.)

Загальний фонд Спеціальний фонд Разом

1 3 4 5

61000,00  - 61000,00

61000,00  - 61000,00

41053900 61000,00  - 61000,00

 -  -  - 

 -  -  - 

 -  -  - 

 -  -  - 

61000,00  - 61000,00

61000,00  - 61000,00

2000 61000,00  - 61000,00

2100 53111,00  - 53111,00

2110 42404,00  - 42404,00

2111 42404,00  - 42404,00

2120 10707,00  - 10707,00

2200 7889,00  - 7889,00

2210 1389,00  - 1389,00

2230 5000,00  - 5000,00

2240 700,00  - 700,00

2270 800,00  - 800,00

2273 800,00  - 800,00

 -  -  - 

 -  -  - 

Додаток 11

до Інструкції про складання і виконання розпису Державного бюджету України

ЗАТВЕРДЖУЮ

Сільський голова

(посада)

Слободянюк Л.В.

(ініціали і прізвище)

М.П.

ДОВІДКА
про зміни до  кошторису

на 2019 рік

сільський

код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи 04329116  Попівська сільська рада

код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету 01  Апарат (секретаріат) місцевої ради (Верховної Ради Автономної Республіки 

Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських рад, районних рад і рад 

міст обласного та республіканського Автономної Республіки Крим, районного 

значення, селищних, сільських рад, районних рад у містах)

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)

0111010  Надання дошкільної освіти

Розпорядження сільського голови

Код** Найменування

Сума змін (+,-)

2

НАДХОДЖЕННЯ - усього

у тому числі:

Доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету)

Інші субвенції з місцевого бюджету

Фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету 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

у тому числі:

Видатки (розписати за кодами економічної класифікації

видатків бюджету)

ПОТОЧНІ ВИДАТКИ

Оплата праці і нарахування на заробітну плату

Оплата праці

Заробітна плата

Нарахування на оплату праці

Використання товарів і послуг

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

Продукти харчування

Оплата послуг (крім комунальних)

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

Оплата електроенергії

Надання кредитів з бюджету (розписати за кодами класифікації 

кредитування бюджету)



,

,

,

,

).

Додаток 11

до Інструкції про складання і виконання розпису Державного бюджету України

ЗАТВЕРДЖУЮ

Сільський голова

(посада)

Слободянюк Л.В.

(ініціали і прізвище)

М.П.



Слободянюк Л.В.

(підпис) (ініціали і прізвище) (підпис)

22.02.2019

М.П.* ( число, місяць, рік)  

Сільський голова бухгалтер

Кеба Н. П.

(ініціали і прізвище)

______________

* 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.



______________

* 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.


