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

г,тМ^ац„-,

ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор х Де 
національностей

АЙ

ДОВІДКА 
про зміни до кошторису 

на 2022 рік
Номер 73________
Дата 08.08.2022

Вид бюджету Обласний бюджет
код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи 02138808 КЗ "Чернігівський обласний художній музей імені Григорія
Галагана" ЧОР
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету 10 Департамент культури і туризму, національностей та 
релігій ЧО ДА_______________________________________________________________ __________________________________ _
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) 1014040 Забезпечення діяльності музеїв і виставок )_________________________
Підстава Постанова КМУ від 28.02.2002р. № 228 п,49 ___________________________________________________________

(грн)

Код Найменування Сума змін (+,-) РАЗОМ
Загальний 

фонд
Спеціальний 

фонд
1 2 3 4 5
X НАДХОДЖЕННЯ - усього 0,00 121 604,56 121 604,56

X утому числі:

X доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету) X 121 604,56 121 604,56

25020000 Інші джерела власних надходжень бюджетних установ X 121 604,56 121 604,56

25020100 Благодійні внески, гранти та дарунки X 121 604,56 121 604,56

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 0,00 121 604,56 121 604,56

X у тому числі:

2000 ПОТОЧНІ ВИДАТКИ 0,00 121 604,56 121 604,56

2200 Використання товарів і послуг 0,00 121 604,56 121 604,56

2240 Оплата послуг (крім комунальних) 0,00 121 604,56 121 604,56L_---------------- 1—1

Керівник Керівник бухгалтерської служби / 
начальник планово-фінансового підрозділу

^ЗЯТИНСЬКИЙ Зоріна ПОРТНОВА
(ПІДПИС)

V
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74_____
■S*5» о&ДА-ДДЗІ,

Ви. х єни і ііу ОинециЙ бюджет
код зз'СДРПОУ та иЛекувдим бюджетної устаиовк/одержувача,найм®іува^ня міста, району, області 02214900 Комунальний 

uvm їж, t vfai»i< !. ми ?»>»,« іу, і і і» і та ІАіет»: ^Іарц>иіьювшька1* Чернігівської обласної ради,

код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету 10 Орган з питань культури. иаціоншівностей тарелігій 
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету _________________ _____________ ___ ______

(ка та игш прогрмииї кжифжааЯ wnb та кредапуваив» місцевих акин етиШд та н азва Типової профамної класифікації 
вида;кф іл кредитузапнемісцевих бшжмтів) 101110! Підготоака ка.ірійЗДЮ 
міяіаюжозоажетх >.... .................. ........... ..... ' ....... ~~

Вистава Ham у^иртамету «ямура і туризму, ндаіеимькюей ■гаре.йгій

ад ами фахової пе редаи якії остити за рахуио-к коштів

ОДА вІдМЖЖДЖ JfeSS

s взд. айжвмИиої тарифікації аидатиа. бщжту / ад кжифікши крелтуванр бюджету 2282

Ольга ВЕРЕЗЯЙЕЦЬкар'* жах

Алла ПРИХОДЬКО

ЗАМАЙ

і туризму.


