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

Погоджено
Директор Депа 
національнаєіей 
держдйщжадміні.

ДОВІДКА
про зміни до плану використання бюджетних коштів 

на 2021 рік
Номер 281_______
Дата 11.11.2021

Вид бюджету Обласний бюджет
код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи/одержувача,найменування міста, району, області 05458910 Комунальне 
підприємство "Чернігівський обласний молодіжний театр" Чернігівської обласної ради,_______________ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету 10 Орган з питань культури, національностей та релігій 
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) 1014010 Фінансова підтримка театрів )______________________________________

Підстава Наказ Департаменту культури і туризму, національностей та релігії обласної державної адміністрації від 11.11.2021р. 
код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету 2610

№ з/п П о ка зн и ки
Сума змін (+,-), грн.

Р А З О МЗагальний
фонд

Спеціальний
фонд

1 2 3 4 5
1 ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього 0,00 0,00 0,00

1.1 ПОТОЧНІ ВИДАТКИ 0,00 0,00 0,00

В икорист ання т овар ів  і п осл уг 6 810,00 0,00 6  810,00

Оплата комунальних послуг та енергоносієв 6 810,00 0,00 6  810,00

Оплата теплопостачання 5 396,37 0,00 5 396,37

Оплата водопостачання та водовідведення 1 413,63

о<оо
" 1 413,63

Соціальне забезпечення -6  810,00 0,00 -6  810,00

Інші виплати населенню -6  810,00 < о о о -6  810,00

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

Заступник директора-художнього керівника ( І р и н а  ГРАБОВА
ГТВДПІТС)

І р и н а  ПРИМАЧЕНКО



Номер 279________
Дата 11.11.2021

Вид бюджету Обласний бюджет
код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи/одержувача,найменування міста, району, області 21394440 КП 
"Чернігівьский обласний театрально - видовищний дитячий (ляльковий) театр ім О.П. Довженка Чернігівської обласної ради, 
м.Чернігів Чернігівська обл.___________________________________________________________ _____________ _________________

код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету 10 Орган з питань культури, національностей та релігій 
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) 1014010 фінансова підтримка театрів )______________________________________

Підстава Наказ Департаменту культури і туризму, національностей та релігій обласної державної адміністрації від 11.11.2021р. 
код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету 2610

№ з/п Показники Сума змін (+,-), грн. РАЗОМЗагальний
фонд

Спеціальний
фонд

1 2 3 4 5
1 ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього 0,00 0,00 0,00

1.1 ПОТОЧНІ ВИДАТКИ 0,00 0,00 0,00
В икорист ання т овар ів  і п осл уг 6 810,00 0,00 6 810,00
Оплата послуг (крім комунальних) -12 116,00 0,00 -12 116,00
Оплата комунальних послуг та енергоносієв 18 926,00 0,00 18 926,00
Оплата електроенергії 18 926,00 0,00 18 926,00
Соціальне забезпечення -6 810,00 0,00 -6 810,00
Інші виплати населенню -6 810,00 0,00 -6 810,00

1.2 КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ 0,00 0,00 0,00
1.3 Надання внутрішніх кредитів 0,00 0,00 0,00
1.4 Нааа'нн^ :̂зрвнТщн|х кредиті в 0,00 0,00 0,00
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і Додаток 9
до Інструкції про складання і виконання розпису Державного бюджету України 
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 26.11.2012 N  1220)

Погоджено

(посада)

(підпис)

М.П.

ДОВІДКА
про зміни до плану використання бюджетних коштів 

на 2021 рік
Номер 280_______
Дата 11.11.2021

Вид бюджету Обласний бюджет____________
код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи/одержувача,найменування міста, району, області 02214917 КЗ__________
"Чернігівський фаховий музичний коледж ім.ЛМ.Ревуцького", 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) 1011101 Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок коштів
місцевого бюджету )________________________________________________________________________________________ _________
Підстава Наказ Департаменту культури і туризму , національностей та релігій Чернігівської ОДА від 11.11.2021р.№ ̂

код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету 2282

№ з/п Показники
Сума змін (+,-), грн. РАЗОМ

Загальний
фонд

Спеціальний
Фона

1 2 3 4 5

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

В икорист ання т о в ар ів  і п о сл уг 0,00 0,00 0,00
Оплата послуг (крім комунальних) -964,66 0,00 -964,66
Оплата комунальних послуг та енергоносієв 964,66 0,00 964,66
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг 964,66 0,00 964,66

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
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