
Додаток 1 1

47 /с) Ц
rr

Вил бюджету
код за еДРПОУ та найменування бюджетноТ

установи
kсд та tlазва вiдомчот кrtасифiкацii видаткiв та
кредитування бюджету
ход та назва програмноi класифiкацiТ видаткiв
га кредитування державного бюджету

Мiсцевий (Мiський бюджет м.Львова),

22350278 : Середня загальноосвiтня школа Ne 68 м. Львова (отр),

06 Орган з питань освiти i науки,

(ксд та назва проrрамlноТ класифiкацi'r'видаткiв та кредитування мiсцевих бюджетiв (код та назва Типовоl'програмl]оi
ь:ласифlкаt{il вилаткiв та кредитування мiсцевих бюджетiв) 0611020 . Надання загапьноl середньоt освiти
заl-а;lьноосвiтнiми навчальними закладами (в r,. ч, школою-дитячиlм садком, iHTepHaToM при школi), сttецiалiзованими

): .lltами, пiцеями, гtмltазiями, колеriуruами),
Чдстава зм lH

22о
2з0

чисr]i за llовною економiчttою kllac

Waх
la)), 1

l,i'-:--l.___
lr]:?З0

гl,N4, l,

розпорядникll] та l]аLllоllальних вищйх l]аt}чальних закrlа,цlв, яким
зilачеtlня у державному бю.ti;котi

до lllcтpyкI.1i'i про складання i виконання
п ису,[.{ержавного бюдх<ету Укра'iни

зАтt]Ерлж

про змlни ,iжý

оди (розписати за кодами клас

фiнансування (розписати за кодами класифiкацii
эа типом борrового зобов'язання

програмноi' класифi кацii видаткi в та кредиryвання

Оплата коlчlунальних послуг та
iджеttня i розробки, oKpeMi заходи розвитку по реаlliзацil'

Mi заходи по,реалiзацil' державних (регiональних)

)оtliальrlс: забезпечення

HaдalllJ,i кредитlв з

O,trla га гепJlопосIачаt]ня
Г'|ролчп и хаOд.] Vва ння

4,.В. Кулечrко

tr;;
t::. -'_

бюлжетних KoutTiB за вiдповiлними кодами класифiкацii, тiльки за якиlии вttосяться змiitи

(грl]

Код-' Найменування
CVMa змlн (+.-

загал ьн ий
гhпнл

спецlал ьнии
фонд разом

2 з 4 5

13 000,0( 1з 000.0t
v ToMv чttслi

вИIlАIКИ тА нАлАння кРЕпИтlв - vсьоrо ,t з 000.0с 13 000.0с
у IoMy чисrll:
видаiки (розписатИ за кодами економiчноТ класифiкацii'
виляiкiь бюлжатч) 1з 000,0с 13 000,00

21 10 сплата працi
?l2a l]аоахчlзаttttя tta оплiатч поаui

Медикам]енIи та пер()в'язчваJlьн| матерlаJ]и
поодчкrи хаоччвання

2.27Q

2281

!-Zo/
, / (\l1

)000- HLl,]I видатки ,1 3 000,0( 13 000.0t

t йБiiйь



Додаток 1 1

до lнструкцiТ про складання i виконання

!ержавного бюджету Укра'iни

м,п,

tt-
на 2019 фiк:. .,' lФ

Номер
Дата

293
21 ,1 0,20,1 9

Вид бюджету
код за еДРПОУ та найменування бюджетноi

установи
код та назва вiдомчоI класифiкацii видаткiв та

кредитування бюджету
код та назва програмноТ класифiкацiТ видаткiв
та кредитування державного бюджету
(код та назва проrрамноТ класифiкацiТ видаткiв та кредитування мiсцевих бюджетiв (код та назва ТиповоТ проrрамноi

класифiкацiТвидаткiвтакредитуваннямiсцевихбюджетiв) о6l1о2о:Надання3агально'i сереАньоIосвiтизагальноосвiтнIми
- ,rавчальнимИ закладамИ ( в т. ч. ulколОю-.qитячиМ садком, iHTepHaToM при школi), спецiалiзованими tлколами, лiцеями,

лназiями, колегiумами).

розпорядникlв та нацiональних вищих навчальних закладlв, яким 0езпосередньо

,ан з питань освlти l

за типом боргового зобов'яза

повернення кредитiв до бюджеry (розписати за кодами
програмноI класифiкацiТ видаткiв та кредиryвання бюджету,

видатки]розп1,1сат!a за кодами економ i чноi клас

oKpeMi заходи розвитку по реалlзацll

заход,l по ремБацПдержавних (регiональних) програм, не

надання кредитiв з бюджеry (розписати за кодами

2730 ншi виплати населенню -650,00 _650,00

2120 Нарахчвання на оплату працl
2111 Заробiтна плата

ýу*#
Уl<рдIЁF

бюджетних коштiв за вiдповiдними кодами класифiкацil, тiльки за якими вносяться змlни

ЗАТВЕРДЖУЮ
Jf,

d?

r

бюджетi,

(грн

Код-- Найменування
Сума змiн (+,,

загальнии
фонд

спецlальнии
фонл разом

2 з 4 5

{АпхопжFння _ чсього _650.0( -650,0(

l ToMv числi:
походи (оозписати за кодами класифi,(ацiт доходiв бюджеry)

цтки тА нАIlАння кРЕдИтlв - чсього _650, _650,

l ToMv числi:

_650,00 -650,0(

21 10 эплата працi
2120 аоахчвання на оплатч прац|

эдикаменти та перев'язувальнi матерlали
поодчкги харччвання

2270 плата комчнальних послyг та енергоносiтв

2281

2282
2700 эоuiальне забезпечення -650 -650,

lншi видатки



!одаток 1 1

до lнструкцiТ про складання i виконання
flержавного бюджету Украi'ни

зАтвЕр
начальник

Номер
!ата

10l1
22.10,2019

Вид бюджету
код за едрпоу та найменування бюджетноI
установи
код та назва вiдомчоТ класифiкацiТ видаткiв та
кредитування бюджету
код та назва програмноТ класифiкацiТ видаткiв
та кредитування державного бюджету
(кoдтаназваnpoГpаМHoТклаcифiкацiiвидаткiвтаФ
класифiкацtтвидаткiвтакредитуваннямiсцевихбюджетiв)о6l1о2O:наданнязагальнотсередньотосвaтизагальноосвiтнiми
навчальними закладами ( в т. ч. tлколою-дитячим садком, iHTepHaToM при школi), спецiалiзованими цJколами, лiцеями,.iмназiями, колегiумами),

\/tlдстава змiн

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

06 Орган з питань освiти i науки,

одlинl внески, гранти та дарунки
фiнансування (розписати за кодами класифiкацiТ

повернення кредитiв до бюджеry (розписати за кодами
програмноТ класифiкацiТ видаткiв та кредиryвання бюджету,

видатки (розписати за кодам'

oкpeMl заходи розвитку по реалiзацiТ
них (регiональних) програм

KpeMi заходи по реалiзацii лержаЪниiJрег

п.м,

бюджетi
розпорядникlв та нацlональних вищих навчальних закладlв, яким Оезпосередньоприз

ться

,] аtiовленi
i]аповвюс бюджетних кощтaв за вiдповiдними кодами класифiкацiI, гiльки за якими вllосяться змiни

п.-::

|л
lfuссr-рцi

J



Додаток 
,1 ,1

до lнструкцii про складання i виконання

розпису flержавного бюджету УкраТни

*о.,, irlxбH .Jr.piHи |

r jiltisEriioi Йяýi l

Вид бюджету
код за еДРПОУ та найменування бюджетноТ

установи
код та назва вiдомчо'i класифiкацli видаткiв та
кредитування бюджету
код та назва програмноi класифiкацiТ видаткiв
та кредитування державного бюджету
(код та назва програмноI класифiкацiТ видаткiв та кредитування мiсцевих бюджетiв (код та на3ва ТиповоI програмноТ

класифiкацii видаткiв та кредитування мiсцевих бюджетiв) 061 1 020 ; Надання загальнот середньоI освiти загальноосвiтнiми
!авчальними закладами ( в т, ч. tчколою-дитячим садком, iHTepHaToM при школi), спецiалiзованиМи tлколами, лiцеями,

.,'йназiями, колегiумами)

Пiдстава довiдка змiн

Мiсцевий (Мiський бюджет м.Львова),

22З50278 : Середня загальноосвiтня lлкола Ng 68 м, Львова (отр),

06 Орган з питань освiти i науки.

ЗАТВЕРДЖУЮ

про змiни

trA,Jii;,1a
юdffitriЛ ocat;!/

Hffit{")
LlaБ;i9

Код-" Найменування
Сума змaн (+

загальний
фонл

спецlальнии
фонд разом

1 2 3 4 5

НДtходЖЕнНЯ - чсього 3 600,00 3 600,

у тому числl:

доходи (розписати за кодами класифiкацiТ доходiв бiоджеry)

фiнансування (розписати за кодами класифiкацii
фiнансування бюджеry за типом боргового зобов'язання)
повернення кредитiв до бюджеry (розписати за кодами
програмноi класифiкацii видаткiв та кредиryвання бюджеry,
класифiкаuii коедитчвання бюджетч)
ВидАткИ тА НмАННя кРЕдитlВ - чсього 3 600,00 3 600,00

у томч числi:
видатки (розписати за кодами економiчноl класифlкацll
видаткiв бюджетч)

3 600,00 3 600,00

2110 Оплата працi
2120 Нарахчвання на оплатy працa

220 Медикаменти та перев'язувальнi матерiали
продукги харччвання

2270 Оплата комунальних послуг та енергоносi'iв

2281
[ослiдження i розробки, oKpeMi заходи розвитку по реалiзацiT
державних (регiональних) програм

2282
Экремi заходи по реалiзацii державних (регiональних) програм, не

зiднесенi до заходiв розвитку
2700 )оцiальне забезпечення
5000- lнщi видатки 3 600.0с 3 600,00

надання кредитiв з бюджеry (розписати за кодами
класифi каui j кDедитчвання бюджетч)

=r,:пiF,

l.:
о<,

розпорядникiв та нацiональних вищих навчальних закладiв, яким 0езпосередньо
бюджетi

' Виноску
бюджетних коштiв за вiдповiдними кодами класифiкацii, тiльки за якими вносяться змiни,

23.,1 0.201 9



Додаток 1,|

до lнструкцiТ про складання i виконання

розпису !ержавного бюджету УкраТни

ЗАТВЕРДЖУЮ
начальник освlти

"Z_:,Уз,, фli Г,Я. Син

м,п,

довlдкА
про змiни до коrчторису

на 2019 piK

325
1 3.1 1 .201 9

Вид бюджету
код за еДРПОУ та найменування бюджетноТ

установи
код та назва вiдомчоI класифiкацii видаткiв та
кредитування бюджету
код та назва програмноТ класифiкацiТ видаткiв
та кредитування державного бюджету

22350278 : Середня загальноосвiтня школа Ne 68 м. Львова (отр),

(код та назва програмноТ класифiкацii видаткiв та кредитування мiсцевих бюджетiв (код та назва Типово'a програмноТ
класифiкацiТ видаткiв та кредитування мiсцевих бюджетiв) 061 1020 : Надання загальноТ середньоТ освiти

;,альноосвiтнiми навчальними закладами ( в т, ч. школою-дитячим садком, iHTepHaToM при lчколi), спецiалiзованими
*лолами, лiцеями, гiмназiями, колегiумами).
Пiдстава довiдка змiн

/k

06 Орган з питань освiти i науки,

Мiсцевий (Мiський бюджет м.Львова),

(грн )

фiнансування бюджеry за типом боргового

повернення кредитiв до бюджеry (розписати за кодами
програмноi класифiкацiТ видаткiв та кредиryвання

ата комунальних послуг та
i розробки, oKpeMi заходи розвитку по

заходи по реалiзацiТ державних (регiонал

надання кредитiв з бюджеry (розписати за кодами

//.:
,,,fl"ýl

Ёfi
\fi

числl за повною економlчною

п,м, г

розпорядникlв та нацlональних вищих навчальних закладlв, яким
призначення у державному бюджетi

виключено
бюджетних коштiв за вiдповiдними кодами класифiкацil, тiльки за якими вносяться змlни

/



{:*":\ф про складання l виконання розпису
УкраТни

iYr,l"*l,*,,t

I l 
Залi:ья" .

l ,.
l п.l-&
IR;crpa4*n,.

|*.*zK*o _

|вiпо*ьп,*о

l',дЭ
'ас 9,s/{{,
д >i:l;й

rlcri ll

ЗАТВЕРДЖУЮ
начальник

довlдкА
про змiни до коtлторису

на 20,19 piK

Мiсцевий (Мiський бюджет м.Львова),

Номер
Дата

11l1
1 9.1 1 ,201 9

22350278 : Середня заrальноосвiтня lлкола N9 68 м. Львова (отр),

Вид бюджеry
код за еflРПОУ та найменування бюджетноТ

установи
код та назва вiдомчоТ класифiкацii видаткiв та
кредиryвання бюджеry
код та назва програмноТ класифiкацiТ видаткiв
та кредиryвання державного бюджеry

06 OplaH з питань освiти i науки,

(кoдтаназваnpoгpамнol'клаcифiкацii'видаткiвтакpeдитуваннямicцeвихбюджeтiБ(кoдтаназмтr,lпoвoinpoгщrвта
кредитуваннямiсцевихбюджетiв)0611020:Надання3агальноiсередньоiосвiтизагальноосвiтнiминавчальнимизакладами(вт,ч,школою-
дитячиМ садком, iHTepHaToM при школi), спецiалiзованими tлколами, лiцеями, гiмназiями, колегiумами)

iст?вэ

ня вlд плати за послуги, що надаються

ходження Ьюджетних установ вiд реалiзацiТ в установленому порядку

розписати за кодами клас
за типом борговоrо зобов'язання
повернення кредитiв до бюджеry (розписати за кодами програмноI
класифiкацiТ видаткiв та кредиryвання бюджеry, класифiкацiТ

видатки (розписати за кодами економiчноi класифiка(iТ

ження i розробки. oKpeMi заходи розвитку по реалiiацП державнr.lх

заходи по реалiзацiТ державних

надання кредитiв з бюджеry (розписати Эа кодами

мети, матерiали, обладнання та iHBe

числi за повною економiчною класифiкацiею

п,м, г

розпорядникlв та нацiональних вищих навчальних закладlв, яким безпосередньо встановленl

' Виноску
бюлжетних коштiв за вiдповiдними кодами класифiкацii, тiльки за якими вносяться змiни



про складання i виконання
бюджету Укра'iни

lу ЗАТВЕРДЖУЮ
начальник

ffi
rtв*цiiil,

Я, Синицька

Ёli!л

o;qý
,| ;6 ý-$lj

' 
-n 1,АдовlдкА

про змiни до
на 2019 piK

7мд'
укР-

Номер
,Щата

12-1
22.11.20,19

Вид бюджеry
код за еДРПОУ та найменування бюджетноI

установи
код та назва вiдомчоi класифiкацii видаткiв та
кредиryвання бюдх<еry
код та назва програмноi класифiкацii видаткiв
та кредиryвання держевного бюджеry

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

06 Орган з питань освiти i

(код та назва програмноi класифiкацii видаткiВ та Федитrrвання мiсцевих бюджетiв (код та назва Типовоi програмноi

класифiкацiт видаткiв та кредитування мiсцевих бюджетiв) о61 1о2о : Надання загальнот середньот освiти загальноосвiтнiми

;lазiями, колегiумами)

числi за повною економiчною

п.м. г
прlзвище

розпорядникlв та нацlональвих вищих навчальних заклад,lв, яким безпосередньо

Додаток 1'l

tlьЩЩ|#

Пlдстава змiн

нсування (розписати за кодами класифiкацiТ фiнансування

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

тки (розписати за кодами

Оплата комунальних послуг та
lдженняlрозр-обки-окремiзаходирозвиткупореалiз

их (регiональних) прOграм
заходй по реалiзацiТ державних (регiональних) програм, не

надання кфдитiв з бюджеry (розписати за кодами кл

l"

llЛiсtIапий lМiський бюлх<ет м.Львова).

Код-- Най менування

CvMa змiн (+,-)

загальнии
фонд

спецiальний
фонд разом

2 з 4

КЕННЯ _ ЧСЬОГО 5 006,00

l ToMv числi:

Йходи (оозписати за кодами класифiкацiТдоходiв бюджеry) 5 006, 5 006.0с

u 0000000 lполатковl надхолження 5 006, 5 006.0с

ласнi надходження бюджетних чстанов 50
020000 lншi джеDела власних надходжень бюджетних установ 006.0( 5

250201 00 3лаголiйнi внески. гоанти та даDvнки 5 006, 5 006,0(

\тки тд нмднНя кРЕдитlВ - усього 5 006,0( 5 006.

/ томч числl:

5 006,00 5 006,00

211о эплата поацi
2120 -]арахчвання на оплату працi
2220 эдикаменти та перев'язчвальнi матерiали
22зо поодчкги харччвання
z270

2281

2282
z700 оuiальне забезпечення

.li видатки 5 006.0с 5 006

' Виноску виключено



Додаток 11

до lнструкцii про складання i виконання

розпису !ержавного бюджету УкраIни

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

//
lобоr'язпttя

l*r*r/*n,, _____
l--::

Вид бюджету
код за еДРПОУ та найменування бюджетноi

установи
код та назва вiдомчоТ класифiкацil видаткiв та

кредиryвання бюджету
код та назва програмноi класифiкацii видаткiв

та кредиryвання державного бюджету

-альноосвiтнiми навчальними закладами ( вт. ч. школою-дитячим садком, iHTepHaToM при rлколi), спецiалiзованими

?;
,D. t.

,ftф
27 ,11.2019

з питань освlти l

ъ.^элами, лiцеями, гiмназiями, колегiумами)
Пiдстава

доходи (розписати за кодами

фiнансування (розписати за кодами

повернення кредитiв до бюджеry (розписати за кодами
програмноi класифiкацii видаткiв та кредиryвання бюджеry

тки (розписати за кодами

, oKpeMi заходи розвитку по реа

заходи по реалiзацii державних (регiональних) програм,

п,м. г

розпорядникiв та наlliональних виtцих навчальних закладiв, яким 0езпосередньо

бюджетi
бюджетних коштiв за вiдповiдними кодами класифiкаLlil, тiльки за якими вносяться змlни,



,йl
all l

,r/'

Fffii,,'
\в-
lРсзствrri;rн,, :

lo*rn*,,, _
lO*,',,,""

Номер
Дата

342
05.1 2.20,1 9

Вид бtодхеry
код за еДРПОУ та найменування бюджетноi
убганови
|(од та назва вiдомчоТ класифiкацi't видаткiв та
кредиryвання бюджету
код та назва програмноI класифiкацiТ видаткiв
та кредитування державного бюджету

Мiсцевий (Мiський бюджет м.Львова),

(код та назва програмноi класифiкацiТ видаткiв та кредитування мiсцевих бюджетiв (код та назва ТиповоТ програмноТ
класифiкацiТ видаткiв та кредитування мiсцевих бюджетiв) 061 1020 : Надання загальноТ середньоi освiти
загальноосвiтнiми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, iHTepHaToM при школi), спецiалiзованими

''1Jколами, лiцеями, гiмназiями, колегiумами).
vrliдстава

пм,г

розпорядникlв та нацlональних вищих навчальних закладlв, яким

безпосереднjо вЬiановленi призначення у державному бюджетi
*'Заповнюеться 

розпорядникаfulи бюджетних коштiв за вiдповiдними кодами класифiкацii, тiльки за якими вносятьСя ЗмiнИ

' Виноску виключено

22З50278 : Середня загальноосвiтня tлкола Nq 68 м. Львова (отр),

06 Орган з питань освiти i науки,

к,щщ*
про складання l виконання

на 2019 piK

Код-" Найменування
Сума змiн (+,-

заrальний
rhонл

спецiальний
фонл разом

1 2 3 5

НМХОДЖЕННЯ - ЧСЬОГО 4 000,00 4 000,00
ч томч числi:
цоходи (розписати за кодами кпасифiкацi'l доходiв
бюдх<еw)
Фl нансування {розIlисати за кодами кrlаси(рlкацll

фiнансування бюджеry за типом боргового
зобов'язання)

повернення кредитiв до бюджеry (розписати за кодами
програмноi класифiкацiТ видаткiв та кредиryвання
бюджетч. класифiкацii кредитчвання бюджетч)
вилАткИ тА нАIlАНня кРЕдитlв - чсього 4 000,00 4 000,00

у тому числi:
видатки (розписати за кодами економlчноl класифlкацll
видаткiв бюджеry)

4 000,00 4 000,00

2110 оплата працi
2120 Нарахчвання на оплату працi

Медикаменти та перев'язувальнi матерiали
22з0 lродчкги харччвання
2270 Оплата комунальних послуг та енергоносil'в

2281
Дослiдження i розробки, oкpeмl заходи розвитку по

реалiзацil' державних (регiональних) програм

2282
OKpeMi заходи по реалiзацiТ державних (регiональних)
програм. не вiднесенi до заходiв розвитку

2700 соцiальне забезпечення
5000- lншi видатки 4 000,00 4 000,0с

надання кредитiв з бюджеry (розписати за кодами
класифiкацii коедитчвання бюджетч)



2.'r.L

ЗАТВЕРДЖУЮ

довlдкА
змiни до кошторису

на 2019 piK

7Д"

Номер

ýата
зм
09.1 2,201 9

Вид бюд<еry
код за еflРПОУ та найменування бюджетноТ

установи
код та назва вiдомчоТ класифiкацii видаткiв та
кредиryвання бюджеry
код та назва програмноТ класифiкацiТ видаткiв
та кредиryвання державного бюджеry

Мiсцевий (Мiський бюдlкет м.Львова),

(код та назва програмноТ класифiкацiТ видаткiв та кредиryвання мiсцевих бюдхетiв (код та назва ТиповоТ програмноI
класифiкацii видаткiв та кредитування мiсqевих бюджетiв) 061 1020 : Надання загальноl середньоt'освiти
загальноосвiтнiми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, iHTepHaToM при школi), спецiалiзованими
' lлами, лiцеями, гiмназiями, колегiумами).

числl за повною економlчною

п.м.

розпорядникlв та нацlональних вицих навчальних захлад|в, яким

гlризначення у дер;кавному бюджетi.

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

06 Орган з питань освiти i науки,

ування (розписати за кодами
фiнансування бюджету за типом боргового

повернення кредитiв до бюджету (розписати за кодами
програмноi' класифiкацIt видаткiв та кредитування

видатки (розписати за кодами економiчноi клас

OKpeMi заходи по реалiзацiТ державних (регiональних)

надання кредитiв з бюдхсету (розписати за кодами

УlЪ лt

Sг

бюджетних коштiв за вiдповiдними кодами класифiкацii, тiльки за яким!4 вносяться змiни

lP
lKеKB,,

ш

щ

i виконання



l KBKB/KK,i

tr,-"'

рl
l

ЗАТВЕРДЖУЮ
начальник

Додаток 1,1

до |нструкцii'про складання i виконання
розпису !ержавного бюджету УкраIни

Г,Я, Синицька

iý-o
lo*
.чý

Номер
Дата

347
10. 1 2.201 9

Вид бюджету
код за еДРПОУ та найменування бюджетноi
установи
код та назва вiдомчоТ класифiкацii видаткiв та
кредитування бюджету
код та назва програмноТ класифiкацiI видаткiв
та кредитування державного бюджету
(кoдтаназваnpoгpамнoTклаcифiкацiTвидаткiв
видаткiвтакредитуваннямiсцевихбюджетiв) 06,1 1020:наданнязагальноiсередньоj'освiтизагальноосвiтнiминавчальнимиl '9КЛЭfl?Ми ( в т, ч, t-uколою-дитячим садком, iHTepHaToM при rчколi), спецiалiзованими щколами, лiцеями, гlмназiями,\зlлегiумами).
Пiдстава

110

класифiкацjсю

загальноосвiтня lлкола Nc 68 м. Львова

,ан з питань освiти i

нсува н ня ( розп исати за кода м и клайфПБцП$i!ансуван ня
за тилом боргового зобов'яза

Фiнансування за рахунок змtни залишкiв коштiв мiсцевих бюджетiв
що передаються iз загального фондfdБдIfrlЪ

програмно'i класифiкацii видаткiв та кредиryвання бюджеry,

Медикаменти та перев язувальrrl п,rа

лата комунальних послуг та енергоносiТв
lдження i розробки, okpeMi заходи розвиlтr,у по реа

заход и по реал iза цil' держав н их 1регiоiЪлБнЙх|п!Бра м, не-

м, п,,

числl за повною

П,М. Гн

I
l,

змiн

розпорядникlв та нацlональних вищих навчальних закладlв, яким Оезпосередньо

бюджетних коштiв за вiдповiдними кодами класифiкацil, тiльки за якими вносяться змiни,



Розстрrцlйнl

кЕкв/ккк

ЗАТВЕРДЖУЮ
начальник

,Щодаток 11

до lнструкцil про складання i виконання
розпису,Щержавного бюджету УкраТни

Г.Я. Сини

frtf#Жlýь:
ila'?'d

Номер
,Щата

,_1

.12,2019

Вид бюджету
код за еДРПОУ та найменування бюджетноТ
установи
код та назва вiдомчоТ класифiкацiТ видаткiв та
кредиryвання бюд>r<ету
код та назва програмноТ класифiкацiТ видаткiв
та кредитування державного бюджету

22350278 : Середня загальноосgiтня щкола N9 68 м. Львова (отр),

(кoдтаHа3вапpoгpаМHolклаcифiкацi'rвидаткiвтaкpeдИтУванi"
видаткlв та кредитування мiсцевих бюджетiв) 061 1020 : Надання загальноI середньот освiти загальноосвiтнiми навчальними
закладами ( в т, ч, щколою-дитячим садком, iHTepHaToM при школi), спецiалiзованими школами, лiцеями, гiмназiями, колегiумами)

числt за повною економiчною класифiкацlею

п,м, г

розпорядникlв та нацlональних виlцих навчальних закладlв, яким безпосередньо встановленl

пi4става

ходження вlд плати за послуги, що надаються бюджетними

ходження бюджетних установ вiд реалiзацii'в устаiовлёiбйу пбрядý

повернення кредитiв до бюджеry (розписати за кодами програмноi
класифiкацii видаткiв та кредиryвання бюджеry, класифiкацiТ

ТКИ ТА НАДАННЯ

розписати за кодами

Нарахування на оплату працi
и та лерев'язувальнi матерiали

ня l розроЬки, oкpeMi заходи розвитку по реалjзацiТдержавниi

r заходи по реалiзЕцi'i державних

розписати за кодами

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

Мiсцевий (Мiський бюджет м.Львова),



z'// l/ (-' 1€-

п ЗАТВЕРДЖУЮ
Начальник Bi.

до
про змiни

на 2019

Додаток ,1 
1

до lнструкцiТ про складання i виконання
.Qержавноrо бюджету УкраТни

Г.Я. Синицька

Номер
,Qата

352
1 3,1 2.201 9

Вид бюджету
код за е,QРПОУ та найменування бюджетноi
установи
код та назва вiдомчоТ класифiкацii видаткiв та
кредитування бюджету
код та назва програмноТ класифiкацii' видаткiв
та кредитування державного бюджету
(кoдтаназвапpoгpаMHoTклаcифiкацiIвидаткiвтаФ
класифiкацiтвидаткiвтакредитуваннямiсцевихбюджетiв) 0611о2о:наданнязагальнотсередньотосвiтизагальноосвiтнiми
навчальними 3акладами ( в т. ч. tllколою-дитячим садком, iHTepHaToM при lлколi), спецiалiзованими щколами, лiцеями,

iназiями, колегiумами),
\тliдстава

06 Орган з питань освiти i науки,

sjЩtяr?,l

,#ip

загальноосвiтня lлкола Ns 68 м. львова

фiнансуванняlрозгlисати за кодами
за типом боргового зобов'язання

повернення кредитiв до бюдх<еry (розписати за кодами
програмноi класифiкацii видаткiв та кредиryвання бюджеry,

идатки (розписати за кодами

, oкpeмl заходи розвитку по реалiзацii'

заходи по реалiзацi'i державних (pЛоналййrТйфам, не

розпорядникlв та нацlональних вищих навчальних закладiв, яким безпосередньо

кощтiв за вiдповiдними кодами класифiкацil', тaльки за якими ввосяться змlни,

Код-- Найменува ння
CVMa змiн (+ -

загальний
сhон л

спецiальний
фонл разом

2
lАллuлrкtsгitlя - усього

з 4
-5 418 ol

/ lUму:иUJll.
цоходи ( розписати за кода м и класифi кацiiТоiодБЗБдБr-

\ l ки lд ljАлдННЯ кРЕдитlВ - чсього _5 418, -5 418.
/ тому числl:

-5 418,0с -5 418,00
21 10 плата працi
2120 парахування на оплату працi
2220 эдикаменти та перев'язувальнi матерiали

]одукти харчування
|70 Эплата комунальних послуг та енергоносltв _5 418 _5 418

2282

,оцlальне заоезпечення
ltml видатки

кЁдiн ь


