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Видбюджету оБлАСниЙ
код за СДРПОУ та найменування бюдтсетноiустанови 244816Зб Кrlмунмьний заrс,rад "XapKiBcbкa загаJьноосвiтня санаторна школа-
iHтepHaT 1-1I ступенiв Nl l l " XapKiobKoi обласноi ради

кодтаназвавiдомчоiкласифiкацiiвидаткiвтакредитуваннябюджеrу10 !елартамеltтнаукиiосвiтиХаркiвськоiобласн<riдержавноТ
адмiнiстрацiТ

код та назва прогрmrноi класифiкацii видаткiв та кредитJв,lншI держzlвного бюджету

(код та назва програмноi класифiкацii видаткiв та кредитування мiсцевих бюджетiв (код r,a назва Типовоi програплltоТ к;tасltфiкаltii
видаткiв та кредитування мiсцевих бюджетiв / Тимчасовоi кшасифiкаrlii видаткiв та кредитування л'lrя бюлжеr,iв лtiсtlевог,l
самоврядування,якiнезастосовуютьпрограмно-цiльовогомотоду) 101l040 Наланнязага,тьноiсередньоТосвiтлrзагаtьноосвiтнill1,1
шко;tам и-iнl ерна га\,tи, зага_п ьноосв iTH irl и сана горн и м и школам и-i н l ерна l а \l и )

Пйстава Ст.13 Бюджетного Кодексу Украi'ни
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XapKiBcbKoi обласноi державноТ адмiнiстрацiТ -

l наYки

В.В.Iгнатьсв

Код** Наймецвання

Счма змiн (

загzLrьний фонд
спецiuьний

фонд
разом

l 2 з 4 5

НАДХОДЖЕНIШ - yсього 13 315,08 13 315,08

у томy числi:

цоходи (розписати за кодами класифiкацiТ доходiв бюджеry)
х 13з 15,08 l з 315,08

25000000 Власнi надходження бюджетвих установ l33I5.08 133l5"08
25020000 lншi джерела власних надходжень бюджетних установ 1зз 15.08 133 15.08

25020100 Блалодiйнi внески, гранти та даDчнки 1зз 15,08 l ] з l5.08

фiнансування (розписати за кодами к:rасифiкацii фiнансування бюдлtет1, за типом
боргового зобов'язавlrя)

х

поверношu кредlrгiв до бюджеry (розписати за кодами програмноТ класифiкацii
видаткiв та кредитуванIц бюджеry" класифiкацiТ кредlтryван}ш бюджету)
ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТIВ - YСЬОГО 13 315.08 13 зI5.08

у томy чпслl:
видатки (розгпrсати за кодами економiчноi класифiкацii видаткiв бюджету)

2000 Поточнi видатки 2 215"08 2 215.08

2200 Використання ToBapiB i пос"туг 2 215,08 2 215,08

221,0 Предмети, матерiали, обладнанння та iHBeHTap 2 215,08 2 2t5,08
3000 Капiтальпi видатки 11 100,00 ll l00.00

3100 Прилбання основного капiтапу 11 100,00 11 100.0{

з110 Iридбанrя обладнання i предметiв довгостDокового коDистчваннJI 1t 100,00 11 100,00
надан}rJI кредитlв з бюджеry (розписати за кодами lttасифiкацii кредитува[l}ul

бюлжету)

Керiвник бухгалтерськоi служби / начаJ]ьник

п. tаново-фiнансовоt о пi-rроз:iл1

.,/:l 1 z: 'r:' ,- .'/ В.Ь.Ко.riйв.п.
(iнiцiши i прiзвище)

1 5.12.20 17
(чис:lо, tлiсялъ, piK)

liижчого рiвня, KpiM гоJ]овних розпорядникiв та :lацiональних вищих навчальних зашадiв, яким безпосередньо встановленi

бюджетi
*+ Заповнюсться розпорядниками бюджеших KorrrTiB за вiдповiдними кодами класифiкацii, тiльки за ямми вносяться змiни


