Додаток 11
до Інструкції про складання і виконання розпису Державного бюджету України

ЗАТВЕРДЖУЮ
Заст. директора ДО BMP
(посада)

Н.
(підпис)

іййли і прізвище

^

ДОВІДКА
про зміни до кошторису
на 2018 рік
Номер 56
Дата
10.10.2018

Вид бюджету

Міський бюджет

код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи 20087919 Комунальний заклад "Дошкільний навчальний заклад № 9
Вінницької місьсої ради"
'
^ГГІ^ГІ^ІІ^^^І^ІІІ^ІІІІІГІІІІІІІІГІІ^Гкод 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 / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу) 0611010 Надання дошкільної освіти )
Підстава Довідка ДО BMP № 336 від 08.10.2018

Код

Сума змін (+,-)

Найменування

і
X
X

Загальний
фонд
3
-161 575,00

2
НАДХОДЖЕННЯ - усього

Спеціальний
фонд
4
0,00

РАЗОМ
5
-161 575,00

у тому числі:

X
X

цоходи (розписати за кодами класифікації доходів 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^

X

X
X

2000
2200
2210

X

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього
у тому числі:

-161 575,00

0,00

-161 575,00

ПОТОЧНІ ВИДАТКИ
Використання товарів і послуг
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

-161 575,00
-161 575,00

0,00
0,00

-161 575,00
-161 575,00

-161 575,00

0,00

-161 575,00

Керівн:

/

Керівник буіі^пУерської служби /
начальдоад^гіїаново-фінансового підрозділу

Бондар
(іифйіали і прізвище)
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(ініціали і прізвище

Цвтня 3.0,18 р.
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