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

ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник директора Департаменту науки і освіти
Харківської обласної державної адміністрації начальник

гіг:
ДЕРЖАВНА КАЗНАЧЕЙСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ
_
УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
у КИЇВСЬКОМУ РАЙОНІ М.ХАРКОВАХАРКІВСЬКО! ОБЛАСТІ

Зареєстровано та взято на облік
20.

(підпис)

„рік

бовтТЗання « * * * « * _
І Реєстраційний № зобоа
КП КВ/КФ К

ДОВІДКА

І К Е К і/К Ш

про зміни до кошторису
на 2018 рік

І Зідпевідальна ©ееба

Номер

05 грудня 20

Дата
Вид бюджету ОБЛАСНИЙ

код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи 31584378 КВНЗ "Харківська академія неперервної освіти"
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету 06 Департамент науки і освіти Харківської обласної державної
адміністрації________________________________________________________________________________________________________________
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) 1 0611140 Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів
закладами післядипломної освіти )____________________________________________________________________________________________
Підстава

Постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 р №228
_______________________________________________________
Постанова Кабінету Міністрів України від 27.08,2010 р №796_________________________________________________________ (грн.)
Сума змін (+, -)

Код**

Найменування

1

25010000
25010100

2
НАДХОДЖЕННЯ - усього
у тому числі:
доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету)
Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із
законодавством
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх
основною діяльністю

3

фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування за типом боргового
зобов'язання)
повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації
видатків та кредитування бюджету, класифікації кредитування бюджету)
ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього
у тому числі:
видатки (розписати за кодами економічної класифікації видатків бюджету)
2000

РАЗОМ

4

5
185 850,00

-

185 850,00

-

185 850,00

185 850,00

185 850,00

185 850,00

185 850,00

185 850,00

-

0,00

0,00

-

0,00

0,00

-

185 850,00

-

-

-

185 850,00
185 850,00

185 850,00
185 850,00
185 850,00

Поточні видатки

-

2110

Оплата праці

-

75 000,00

75 000,00

2111

Заробітна плата

-

75 000,00

75 000,00

2120

Нарахування на оплату праці

-

16 500,00

16 500,00

94 350,00

94 350,00

2200

Використання товарів і послуг

2210

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

2240

Оплата послуг (крім комунальних)
надання кредитів з бюджету (розписати за кодами класифікації кредитування
бюджету)

Л.Д. Покроєва

(ліартег’
5 1.

||
■

здкдад

«ХАРК'ВСЬКА

АКАД®**1* ,

* ,

37 650,00

37 650,00

-

56 700,00

56 700,00

-

0,00

0,00

Керівник бухгалтерської служби / начальник
планово-фінансоворб підрозділу

Керівник

іІ

Спеціальний
фонд

Загальний фонд

Т.М. Кіт

(ініціали і прізвище)

05 грудня 2018 року
(число, місяць, рік)

M .H-VJ78 .

* Заповнюй¥ь.(?Я7р6зпорядниками 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.

