
б#

// 2< /g

Вид бюдх<еry

il
код за еДРПОУ та найменування бюджетноТ

установи
код та назва вiдомчоТ класифiкацiТ видаткiв та
кредиryвання бюджеry
код та назва програмноТ класифiкацiТ видаткiв та
кредиryвання державного бюджеry
(код та назва програмно'i класифiкачiт видаткiв та кредиryвання мiсцевих бюлкетiв (код та назва типовот програмноI кrlасифiкацi'i видаткiв та

кредитуванllя мiсцевих бюджетiв) 0611020 : Надання заrальноi середньо'|,освiти загалыlоосвiтнiми l{авчальними закладаlvи ( t] т, ч, школою-

складання l викоl.tаllня
о бюджеry Укра'iни

ЗАТВЕРДЖУЮ
начальник освlти

довlдкА
про змiни до кошторису

на 2019 piк

мiсцевий (Мiський бюджет м.Львова),

Номер
Дата

Г,Я, Синицька

7l1
09.09.2019

22350278 : Середня загальноосвiтня rчкола Ng 68 м. Львова (отр),

06 ооган з питань освiти i начки.

дитячим садком, iHTepHaToM при шкоrri), спецiалiзоваttими школами, lliцеями, l,tмttазiями, колегiумами)

lli/tcTaBa ловiдказмiн

Найменуваl{ня
счма змiн (+

код-- загальний
ahпч п

спецiальний
ahпнл разом

3 5

нА, КЕННЯ _ ЧСЬОГО 2 419,70 2 419,70

ч томч числi:

доходи (розписати за кодами класифiкацiТдоходiв бюджеry) 1 730,00 1 730,00

20000000 Неподатковi налходження 1730,0с 1 730,00

25000000 [3ласнi надходження бюджетних ycтal,]oB 1 730,0с 17з0,00

250 1 0000
Надходження вiд плати за послуги, що надаються 0юджетними установами згlдно lз

закOнодавством
1 7з0,0с 1 730,0с

250 1 0400
Надходження бюджетних установ вiд реалiзацii в установленому порядку маина (KplM

неочхомого майна)
1 730.00 1 730,0с

фiнансування (розписатлt за кодами класифiкацii фiнансування бюджеry за типом
боргового зобов'язання)

689,70 689,70

600000 Фiнансування за активними операцiями 689,70 689,70

602000 змittи обсягiв готiвкових коштitl 689,70 бв9,70

602 1 00 []а початок перiоду 689,70 689,70

повернення кредитiв до бюджеry (розписати за кодами програмноi класифiкацii
видаткi в та кредитуван ня бюджеry, кла с ифi ка цii кредИтуqе н I! j!9дц9q)
ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТlВ - усього 2 4"l 9,70 2 419,70

V томy числi:
видатки (розписати за кодами окономiчноТ класифiкацii видаткiв бюджету) 2 419,70 2 419,70

110 Оttлата працi
2120 -]арахYванtlя на ог|лаry працi
2220 Vlедикаменти та перев'язyвальнi матерiали
2230 Продукти харчування
2270 ЭtlrlaTa комуtlалы]их послуг та енергоl]осiТв

2281
Цослiдження i розробки, oKpeMi заходи розвитку по реалiзацiТ державних (регiональних)

пDогоам

2282
OKpeMi заходи по реалiзацi'i державtlих (регiональних) програм, не вiд[]есенl до заходlв
розвиткч

2700 Соцiальне забезпечення
5000- lншi видатки 2 419,7 2 419,70

надання кредитiв з бюджеry (розписати за кодами класифiкацil кредиryвання
бюджетч)

числi за поts}lою економiчною класифiкацiею

-м|с-
$ня 1/,

П.t\Л. Г

розпорялвикlв та нацlонаI]ьних виц.lих навчальних закrlадiв, яким безпосередflьо встановленi

крА gF
и бюджеr них KotJTiB за вiдповiдними кодами кllасифiкацii, тiльки за якими аtiосяться змiни



к1,1

,1/, 2у

ЗАТВЕРДЖУЮ
начальн ик освlти

довlдкА
про змlни до кOшторису

на 2019 piK

Мiсцевий (Мiський бюджет м.Львова),

l про складання l виконання
,о бюджету Украi'ни

Г,Я, Син

,, ,}

ф- Номер
!ата

8/1

09.09.20,19

ýр

22350278 : Середня загальноосвiтня щкола Nq 68 м. Львова (отр),

Вид бюджету
код за е,ЩРПОУ та найменування бюджетноi
установи
код та назва вiдомчоi класифiкацiТ видаткiв та
кредитування бюджету
код та назва програмноi' класифiкацiТ видаткiв
та кредитування державного бюджету

06 Орган з питань освiти i науки,

(код та на3ва програмноТ класифiкацii'видаткiВ та кредитуваНня мiсцевих бюджетiв (код та назва Типовоi програмноl' клаСифййiЙдат*Ь ,а
кредитуваннямiсцевихбюджетiв) 06,1 1020:Надання3агальноl,середньоl,освiтизагальноосвiтнiминавчальнимизакладами(вт,ч.шкоrlою-
ДИтяЧИм садком, iHTepHaToM при ч.lколi), спецiалiзованими щколами, лiцеями, гiмназiями, колегiумами).

борrового зобов'язання
ння за активними

кrlасифiкацii'видаткiв та кредитування бюджету, класифiкацii'кредитування

плата комунаJlыlих послуг та
oкpeмl заходи розвитку по реалiзацii державних

захOди по реалiзацiТ державних (регiональних) програм, не вiднесенi до

исати за кодами класифiкацi'i'

числl за Ilовною екоl{омiчllою класифiкацiею

розпорядникlв та нацlональних вищих навчальних закладlв, яким безпосередньо встановленl

и бюllжетних коulтiв за вiдповiдними кодами класифiкацii, тtльки за якими вносяться змitlи



М Ic- ток 1]lНЯ 6л!
t OCBl}f про складання l виконання

бюджету УкраТни

-

д:lJ

Вид бюджету
код за еДРПОУ та найменування бюджетноi

уста нови
код та назва вiдомчоi класифiкацii'видаткiв та
кредитування бюджету
код та назва програмноl' класифiкацi'i видаткiв та

кредитування державного бюджету

зАтвЕ
Нача

довlдкА
про змiни до коtлторису

/3 /!аз
lr-.
|*r*

lч
Номер
!ата

237
13.09,2019

Мiсцевий (Мiський бю,qжет м.Львова),

загальноосвiтня школа Ns 68 м. Львова (от

(код та-назва програмноl,класифiкЬцii видаткiв та кредr,пранi" йiсцевих бюджетiв (код та назва Типовоi програмно'i класифiкачi'i

видаткiв та кредитування мiсцевих бюджетiв) 06,1 1о20 : Надання загальноI середньот освiти загальноосвiтнiми навчальними

' ]кладамИ ( в т, ч. щколОю-дитячиМ садком, iHTepHaToM при школi), спецiалiзованими школами, лiцеями, гiмназiями, колегiумами)

v|дстав; довlдка зМlн

06 Орган з питань освiти i науки,

на 2019 piK

ти за кодами класифiкацiIдоходiв

фiнансування (розписати за кодами класифiкацiТ фiнансування

Фittансування за рахунок змiни залишкiв коштiв мiсцевих
, щЪ передаються iз загального фонду бюджету до

видаткiв та кредитування бюджету, класифiкачiТ

БйТiiПТроiписати за кодами економiчноТ класифiкацiТ видаткiв

Оплата комунальних пOслуг та
ПЯё;i;lТбФобки, oKpeMi заходи розвитку по реалiзацi'i державних

i заходи по реалiзацll'державних (регiональних) програм, не

надаllня кредитiв з бюджету (розписати за кодами

в тому числl за повною економlчною

п,м г

х розпорядникlв та llацlоllальних виLцих навчалы]их закладiв, яким 0езпосередньо

бюджетi.

4IH А

бюджетttих коштiв за вiдповiдними кодами класифiкацii, тiльки за якими вносяться змiни.



про складання l викOнання

вного бюджету Украlни

,а с2? уq,

ЗАТВЕРДЖУЮ
,Начальник

довlдкА
про змlни до коштOрису

на 2019 piK

Мiсцевий (Мiський бюджет м.Львова),

Номер
!ата

2з8
1з.09 2019

Вид бюджету
код за еДРПОУ та найменування бюджетноi
установи
код та назва вiдомчоl' класифiкацiТ видаткiв та
кредитування бюджету
код та назва програмноТ класифiкацii видаткiв
та кредитування державного бюджету

2235027В : Середня заr,альноосвiтня tlJкола Ns бВ м. Львова (отр),

06 Орган з питань освiти i науки,

(код та назва програмноi класифiкацiТ видаткiв та кредитування мiсцевих бюджетiв (код та назва Типовоl'програмноj
класифiкацiтвидаткiвтакредитуваннямiсцевихбюджетiв) 0611020:Наданнязагальноl'середньоi освiти3агальноосвiтнiми

-вчаrlьними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, iHTepHaToM при r.чколr), спецiалiзованими [lJколами, лiцеями,

r-iназrями, колегiумами).

EElу^
.ný

Пiдстава ка змiн

На йменуван ня

126 140,00,l26 140,00

126 140,00 126 140.00
1 26 140,00Фiнансування за рахунок змiни залиtllкiв коштiв мiсцевих бюджетiв 126 140,00

126 140 00 126 140,00и, що передаються iз загального фонду
розвитку (спецiального
повернення кредитiв до бюджету (розписати за кодами
програм ноi класифi кацiТ видаткiв та кредитування бюджеry,

видатки (розписати за кодами ,l 26 ,l40,00

Медикаменти та перев'язувальнi ма

Оплата комунальних послуг та
лiдження i розробки, oкpeмi заходи розвитку по

заходи по реалlзацIl державних альних) програм, не

Соцiальне забезпечення

надання кредитiв з бюджету (розписати за кодами

чисJ]l за повl]ою економlчною KJ

обладнання i lB довг корист

п.м. г

бюджетi
розпорядliикlв та нацiональних виtцих ltавчальних закладlв, яким 0езпосередньо

'Вивоску
бюджетних коштiв за вiдповiдними кодами юlасифiкацii, тiльки за якими вllосяться змitlи

tз



Додаток ,1 
1

lнструкцi'i про складання i виконання

!ержавного бюджету УкраТни

г.я, с

до
про змlни до кош

Номер
flaTa

249
18.09,20,19

ВиА бюджету
код за еДРПОУ та найменування бюджетноТ

установи
код та назва вiдомчоТ класифiкацiТ видаткiв та
кредитування бюджету
код та назва програмноТ класифiкацiТ видаткiв
та кредитування державного бюджеry

Мiсцевий (Мiський бюджет м.Львова),

2235027В : Середня загальноосвiтня школа Ns бВ м. Львова (отр),

06 Орган з питань освiти i науки,

(код та назва програмноТ класифiкацii видаткiв та кредитування мiсцевих бюджетiв (код та назва Типовоi програмноТ класифiкацiI
видаткiвтакредитуваннямiсцевихбюджетiв)0611020:НаданнязагальноТсередньоIосвiтизагальноосвiтнiминавчальними
закладами ( в т, ч, Luколою-дитячим садком, iHTepHaToM при школi), спецiалiзованими щколами, лiцеями, гiмназiями.

'-lегiумами),

F-$хiци Lr'
Ъ-*

(8,
на 2019 piK

\*TicTaBa довiдка змiн

фiнансування (розписати за кодами класифiкацiТ фiнансування
за типом боргового зобов'язання

повернення кредитiв до бюджеry (розписати за кодами
програмноТ класифiкацii видаткi в та кредитування бюджеry,

розписати за кода ми економ iч ноТ класифi кацii' видатк

икамеllти та перев'язувальнl l\,1атерlапи

лата комvllальних послvг та
жеl]lля l розроьки, okpeМl заходи розвитку по реал|зацll

заходи по реалiзацi'i державних (регiональних) програм, не
вiднесенi до заходiв

надання кредитiв з Ьюджеry (розписати за кодами

в тому числi за повною економiчною кr]асифiкацiею|

2210 Предмети, маr,ерiали, облалttання та iHBeHTap ,l9 425,0с 19 425,0с
2240 Оплата послуг (KpiM комунальних) 15 000,0с 15 000,0с

flирект

Б,}

розпорядllик|в та l,]ацlоltальних вищих наt]чаr]ь}lих закладlв, яким 0езпосередньо
бюджетi

ками бюджетних коштlв за вiдповiлними кодами класифiкаLlii, тrльки за якими вllосяться змlllи

Код-- Найменування
CvMa змiн (+,-)

загальни й спецiал ьн и й
разоrй

? 5

lFння _ чпьбго 34 425,0( 44
у ToMv числi:

доходи (оозписати за кодами класифiкацii доходiв бюджетч)

ВИдАткИ тА НАдАННя кРЕдитlв - чсього з4 425.
/ ToMv чисг

з4 425,0( 34 425,0с

21,1 0 Эплата праl
2120 ]DахVвання на оплатч пDаL

2220
lродчкти харччвання

2281

zzoZ
2700 альне забезпеченttя

lншl видатки 44


