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

Номер 63_________
Дата 08.07.2022

Вид бюджету Обласний бюджет
код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи 02221159 Комунальний заклад "Чернігівська обласна універсальна наукова
бібліотека ім. в. г. Короленка"
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету 10 Департамент культури і туризму, національностей та 
релігій Чернігівської ОДА____________________________________________________
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) 1014030 Забезпечення діяльності бібліотек )________________________________
Підстава Акт №1 від 30.06.2022, акт №2 від 04.07.2022_______________________________________________________________

(грн)

Код Найменування Сума змін (+,-) РАЗОМ
Загальний 

фонд
Спеціальний 

фонд
1 2 3 4 5
X НАДХОДЖЕННЯ - усього 0,00 92 652,04 92 652,04
X у тому числі:

X доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету) X 92 652,04 92 652,04
25020000 /нш/ джерела власних надходжень бюджетних установ X 92 652,04 92 652,04
25020700 Благодійні внески, гранти та дарунки X 92 652,04 92 652,04

X фінансування (розписати за кодами класифікації 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 92 652,04 92 652,04
х утому числі:

2000 ПОТОЧНІ ВИДАТКИ 0,00 92 652,04 92 652,04
2200 Використання товарів і послуг 0,00 92 652,04 92 652,04
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 0,00 92 652,04 92 652,04

Керівник

(підпис)

Керівник бухгалтерської служби / 
начальник'' планово-фінансового підрозділу

Інна АЛІФЕРЕНКО -Д- Надія ГОНЧАРЕНКО

"25" липня 2022 р.

м.п.
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Номер 62______ __
Д«а 08.® ,2®2

Вид бюджету Обдасяіііі бюджет 
криза ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи 02224169 Сосннцький дтратурно-меморіоьний музей О.П. Довженка

Хбд та назва відомчої класифікації видатків та кртепувашя бюджету ® Орган з питань культур», національностей та релігій
назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету _____________ ______ _________________

(код та назва програмної класифікації видатків та кредш увания місцевих бюджетів (кед за назва Типової програмної класифікації 
видатків та кредитування місцевих бюджетів) 1014040 Іаоезнечення .чіяльносгі музеїв і виставок ) _______
Підстава .Наказ Департаменту кулагура і туризму, національносте) та релігій від 08.0? ,2022 у, >86
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Додаток 11
до Інструкції про складання і виконання розпису Державного бюджету України

ДОВІДКА
ІІНИ до кошторису 
па 2022 рік

■ури_ і туризму, 
ської ОДА

/\ЛЙдмила ЗАМАЙ
4 / >

Директорі / Департаменту 
національностей тй релігій 

Тло

Дата 08.07,2022
Вид бюджету Обласний бюджет 
кодзаЄДРПОУ та найменування бюджетної установи 02214917 КЗ "Чернігівський фаховий музичний коледж ім.Л.М.Ревуцького"

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 Видаткова накладна № РН-000080 від 05.07,2022р.__________________________________________________________

(грн)

Код Найменування Сума змін (+,-) РАЗОМ
Загальний 

фонд
Спеціальний 

фонд
1 2 3 4 1 5
X НАДХОДЖЕННЯ - усього 0,00 41 976,00 41 976,00
X у тому числі:

X доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету) X 41 976,00 41 976,00
25020000 Інші джерела власних надходжень бюджетних установ X 41 976,00 41 976,00
25020700 Благодійні внески, гранти та дарунки X 41 976,00 41 976,00

X фінансування (розписати за кодами класифікації 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 41 976,00 41 976,00
X у тому числі:

2000 ПОТОЧНІ ВИДАТКИ 0,00 41 976,00 41 976,00

2200 Використання товарів і послуг 0,00 41 976,00 41 976,00

2280 Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізаціє державних (регіональних) 
програм

0,00 41 976,00 41 976,00

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

0,00 41 976,00 41 976,00

СУХОВЕРСЬКИЙ

Керівник бухгалтерської служби / 
начальник планово-фінансового підрозділу

6х Валентина ВАСЕЧКО
■підпис)



Погоджено

(посада)

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)
II II

м.п.

ДОВІДКА 
про зміни до плану використання бюджетних коштів 

на 2022 рік
Номёр 61
Дата 08.07.2022

Обласний бюджет
02214917 КЗ

Вид бюджету
код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи/одержувача,найменування міста, району, області
"Чернігівський фаховий музичний коледж ім.Л.М.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 осв іти за рахунок коштів 
місцевого бюджету )___________________________________________________________________________________________ _
Підстава Видаткова накладна № РН-000080 від 05.07.2022р.__________________________________________________________
код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету 2282_________

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

Загальний 
фонд

Спеціальний 
фонд

1 2 3 4 5

1 ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього 0,00 41 976,00 41 976,00

1.1 ПОТОЧНІ ВИДАТКИ 0,00 41 976,00 41 976,00

Використання товарів і послуг 0,00 41 976,00 41 976,00

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар . 0,00 41 976,00 41 976,00

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


