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

ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор . .Депаріаме 
національностей та

ДОВІДКА
про зміни до кошторису 

на 2020 рік

туризму,

В.Лезочко

1.П.

Номер 383_______
Дата 25.11.2020

Вид бюджету Обласний бюджет
код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи 02214917 Комунальний заклад "Чернігівський фаховий музичний коледж 
ім.Л.М. Ревуцького" Чернігівської обласної ради _________________________________ ________________________________ _
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету 10 Департаменту культури і туризму, національностей та
релігій Чернігівської облдержадміністрації _____________________________________________________________________ ____
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) 1011120 Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти )_____________

Підстава Постанова №228 п.49 від 28.02.2002р.
(грн.)

Код Найменування
Сума змін (+,-) РАЗОМ

Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

1 2 3 4 5

X НАДХОДЖЕННЯ - усього 0,00 28 777,00 28 777,00

X у тому числі:
X доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету) X 28 777,00 28 777,00

25010000 Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами 
згідно із законодавством

X 28 777,00 28 777,00

25010100 Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх 
основною діяльністю

X 25 197,00 25 197,00

25010300 Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно 
до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"

X 3 580,00 3 580,00

X фінансування (розписати за кодами класиф ікації фінансування 
бюджету за типом боргового зобов'язання)

0,00 0,00 0,00

X повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної 
класифікації видатків та кредитування бюджету, класифікації 
кредитування бюджету)

0,00 0,00 0,00

X ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього 0,00 28 777,00 28 777,00
X у тому числі:

2000 ПОТОЧНІ ВИДАТКИ 0,00 28 777,00 28 777,00

2200 Використання товарів і  послуг 0,00 28 777,00 28 777,00
2280 Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізаціє державних (регіональних) 

програм
0,00 28 777,00 28 777,00

2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до 
заходів розвитку

0,00 28 777,00 28 777,00



Додаток 9
до Інструкції про складання і виконання розпису Державного бюджету України 
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 26.11.2012 N 1220)

(підпис) (ініціали і прізвище)
II II

(число, місяць, рік) М.П.

ДОВІДКА
про зміни до плану використання бюджетних коштів 

на 2020 рік
Номер 383_________
Д ата  2 5 .1 1 .2 0 2 0

Вид бюджету Обласний бюджет
код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи/одержувача,найменування міста, району, області 02214917 Комунальний 
заклад "Чернігівський фаховий музичний коледж ім.Л.М. Ревуцького" Чернігівської обласної ради, м.Чернігів________________

код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету 10 Департаменту культури і туризму, національностей та
релігій Чернігівської облдержадміністрації____________________________________________________________________ _____
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) 1011120 Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти )_____________

Підстава Постанова №228 п.49 від 28.02.2002р._____________________________________________________________
код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету 2282_________

N2 з/п Показники
Сума змін (+,-), грн. РАЗОМ

Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

1 2 3 4 5

1 ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього 0,00 28 777,00 28 777,00
1.1 ПОТОЧНІ ВИДАТКИ 0,00 28 777,00 28 777,00

О плат а п рац і і н ар ахуван ня  на за р о б іт н у  п л ат у 0,00 5 500,00 5 500,00
О плат а п рац і 0,00 5 500,00 5 500,00
Заробітна плата 0,00 5 500,00 5 500,00
В икорист ання т о в ар ів  і посл уг 0,00 23 277,00 23 277,00
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 0,00 22 777,00 22 777,00
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізаціє державних (регіональних) 
програм

0,00 500,00 500,00

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до 
заходів розвитку

0,00 500,00 500,00

1.2 КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ 0,00 0,00 0,00
1.3 Надання внутрішніх кредитів 0,00 0,00 0,00
1.4 Надання зовнішніх кредитів 0,00 0,00 0,00

Директор В.М Суховерський

( і н і ц і а л и  і  п р ізв и щ е)


