
Д О В І Д К А
про зміни до плану асигнувань (за винятком надання кредитів з бю джету) загального фонду бюджету

на 2019 рік

Вид бюджету Міський

код за Є Д РП О У  та  найм енування бю дж етн ої установи 23553753  Д ош кільн ий  навчальний зак лад "Д звіночок"
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитуванню  бюджету________ 06_Відділ освіти ГорішньоплавнівськоТ м іської ради П олтавської о б л а с т і,
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 бю джетів) 0611010 Надання дош кільної освіти

Додаток і 2 

до Інструкції про складання і виконання 
розпису Дерйс'авн®г0 Г раши

а>чй}ц£ник відділу

Номер

Дата

(по
. Щ ербина

щгйали шрізвище)

-//.04.2019р.

Підстава: Н аказ в ідділу освіти ГМ Р П ол тав ськ о ї області №  93-Н  від 11.04.2019р., дов ідк а  в ідділу освіти ГМ Р П ол тав ськ ої області № _77_  від _ 1 1_.04 .2019р.

(ірн.)

КЕКВ Найменування

Сума змін (+,-)

у тому числі за місяцями:
разом на рік

січень лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень

2110 Оплата праці

2120 Нарахування на оплату праці
2220 Медикаменти та перев'язувальні матеріали
2230 Продукти харчування
2270 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

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

2700 Соціальне забезпечення
5000* Інші видатки в т.ч.: -200 +200 0
2240 Оплата послуг (крім комунапьтіх) -200 +200 0

УСЬОГО 0 0 0 0 0 0 0 0 -200 +200 0 0 0

Завідувачі Д Н З  "Д звіночок" Г ол ов н ий бухгалтер

_______________________________ В.Д.Онищ енко____________________  __________ _______________________ Н.В.Короліхіна
(підйис) - (ініціали і прізвищ е) (п ідпис^'" ' (ініціали і прізвище)

4 4 .0 4 .2 0 1 9  
М.П.** (число, місяць, рік)

* Технічний код, який включає в себе всі коди економічної класифікації видатків бюджету, крім тих, що виділені окремо.
** Заповню ється розпорядниками нижчого рівня, крім головних розпорядників та національних вищ их навчальних закладів, яким безпосередньо встановлені призначення у державному бюджеті 
2 Заповню ється розпорядниками бю дж етних коштів за відповідними кодами класифікації, тільки за якими вносяться зміни



Д О В І Д К А
про зміни до плану асигнувань (за винятком надання кредитів з бю джету) загального фонду бюджету

на 2019 рік

Вид бюджету_ М іський

к о д  за  Є Д Р П О У  т а  н а й м е н у в а н н я  б ю д ж е т н о ї у с т а н о в и  23553753  Д ош кільн ий  навчальний зак лад "Д звіночок"
код та назва відомчої класиф ікації видатків та  кредитування_ бюджету________ 06_Відділ освіти Горіш ньоплавнівської м іської ради Полтавської області_
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 бю джетів) 0611010 Надання дош кільної освіти

Ріш ення 44 сес ії 7 скликання Г ор іш н ьоплав нівської м іської ради П олтавської області від  16 .04 .2019року "П ро внесення змін до ріш ення м іської ради від 18 
Підстава: грудня 2018 року "П ро м іський бю дж ет на2019 рік", дов ідк а відділу освіти № /^ У в ід /^  .04 .2019 року

(грн.)

КЕКВ Найменування
Сума змін (+,-)

у тому числі за місяцями:
разом на ріксічень лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень

2110 Оплата праці +8352 +8352
2120 Нарахування на оплату праці +1837 +1837
2220 Медикаменти та перев’язувальні матеріали
2230 Продукти харчування
2270 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

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

2700 Соціальне забезпечення
5000* Інші видатки в т.ч.: +5558 +5558

2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар +5555 +5558
УСЬОГО 0 0 +15747 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +15747

Завіду

Н.В.Короліхіна
(ініціали і прізвище)

УЗіій/й вклю чає в себе всі коди економічної класифікації видатків бюджету, крім тих, що виділені окремо.
-даиорядниками нижчого рівня, крім головних розпорядників та національних вищих навчальних закладів, яким безпосередньо встановлені призначення у державному бюджеті

/ 0^ 5̂ шіщ«<$т>цс&,|юзп0рядниками бюджетних коштів за відповідними кодами класифікації, тільки за якими вносяться зміни
■■■Аз і ...



Д О В І Д К А
про зміни до плану асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету

на 2019 рік
Номер

Дата у^Г'.04.2019р~
Вид бюджету_ Міський
кодзаЄ Д Р П О У  та найменування бюджетної установи 23553753 Дош кільний навчальний заклад "Дзвіночок"
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування_ бюджету_______ Об Відділ освіти Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області_,
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) 0611010 Надання дошкільної освіти

Довідка фінансового управління від 15.04.2019 року № 156, довідка відділу освіти від /ft. 04.2019 року №  88
Підстава:

(грн.)

КЕКВ Найменування
Сума змін (+,-)

у тому числі за місяцями:
разом на ріксічень лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень

2110 Оплата праці
2120 Нарахування на оплату праці
2220 Медикаменти та перев'язувальні матеріали
2230 Продукти харчування
2270 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв -55000 +55000 0
2271 Оплата теплопостачання -55000 +55000 0

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 + 1020 +1020

2700 Соціальне забезпечення
5000* Інші видатки в т.ч.: +55000 -2000 -55000 -2000

Л Я и Предмети, матеріали, обладнання та інвентар +55000 -55000 0
ортЬчіїі видатки -2000 -2000

0 +55000 -980 -55000 0 0 0 0 0 0 0 0 -980
ІІ Ї ІШ О Ч О Іх ”

|Онищенко_

Головний

(ініціали і прізвище)
Н.В.Короліхіна
(ініціали і прізвище)

яць, рік)

Технічний код, який включає в себе всі коди економічної класифікації видатків бюджету, крім тих, що виділені окремо.
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

Додаток 12 

до
розпису


