
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Начальник відділу освіти,молоді та спорту 

резнівської РДА
( посада )

Бойчук Н.К.
дпис) (ініці

ДОВІДКА 
про зміни до кошторису 

на 2020 рік

Вид бюджету місцевий

код за Є Д Р П О У  та найменування 
бюджетної установи

код та назва відомчої класифікації 
видатків та кредитування бю дж ету

Дата
—

........................................................................................................ ......... ............ .................
22569373 Березнівська загальноосвітня І-ІІІ ступенів школа №2 Березнівської районної ради 

Рівненської області 
06 Березнівська ЗОШ І-ІІІ ступенів №2

Н- І1'0'* (ч ’

код та назва програмної класифікації видатків та 
кредитування державного бю дж ету

(код та назва програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової 
іг* "памної класифікації видатків та кредитування 

іих бюджетів)
0611020 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому 

числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))
Підстава Згідно довідки головного розпорядника № 4 від 24 лютого 2020р.

(грн)

Код** Найменування
Сума змін (+, -)

Разом
загальний фонд спеціальний фонд

1 2 3 4 5

НАДХОДЖЕННЯ - усього 

у тому числі:

25020000 Інші джерела власних надходжень бюджетних установ

25020100 Благодійні внески, гранти та дарунки

доходи (розписати за кодами класифікації доходів 
бюджету)

Фінансування(розписати за кодами класифікації 
фінансування за типом боргового зобов'язання)

Повернення кредитів до бюджету (розписати за 
кодами програмної класифікації видатків та 
кредитування, класифікації кредитування

ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ-усього

у тому числі:

ПОТОЧНІ ВИДАТКИ

Використання товарів і послуг

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

(ініціали і прізвище)
04г_________ 2 0 ^ 7р.

д а з і з
ж а м и  не

. ,Л5зпорядників 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.
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Басюк А.В.

267.36

267.36

267.36 

0

0

0

267.36

267.36

267.36

267.36

(ініціали і прізвище)

Стор.1
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ДОВІДКА 
про зміни до кошторису 

на 2020 рік

Вид бюджету місцевий

код за ЄДРПОУ та найменування 
бюджетної установи

код та назва відомчої класифікації 
видатків та кредитування бюджету

22569373 Березнівська загальноосвітня І-ІІІ ступенів школа №2 Березнівської районної ради 
Рівненської області

06 Березнівська ЗОШ І-ІІІ ступенів №2

код та назва програмної класифікації видатків та 
кредитування державного бюджету

(код та назва програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової 
г  .ВИ)\амн01 класифікації видатків та кредитування 
1Ч зих бюджетів)

Підстава Згідно довідки головного розпорядника № 5 від 25 лютого 2020р.

0611020 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому 
числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))

(грн)

К о д ** Найменування
Сума змін (+, -)

Разом
загальний фонд спеціальний фонд

1 2 3 4 5

НАДХОДЖЕННЯ - усього 0 0 0

у тому числі:

доходи (розписати за кодами класифікації доходів 
бюджету)

X 0 0

Фінансування(розписати за кодами класифікації X 0 0
фінансування за типом боргового зобов"язання)

Повернення кредитів до бюджету (розписати за 
кодами програмної класифікації видатків т а  
кредитування, класифікації кредитування

ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ-усього

у тому числі:

Оплата праці і нарахування на заробітну плату

Заробітна плата

Нарахування на оплату праці

Використання товарів і послуг

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

оровець В.І.

10 084 

8 266 

1 818

- 10 084

- 10 084

рОЗПОІ
еть ( й ^ 6 ^

j)ro рівня, 
крім ГОЛОбнЙх'рОЗПОрЯДАИків 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.

;іали і  прізвищ е)

(P>t 20-̂р.

Басю к А.В.

10 084 

8 266 

1 818

- 10 084

- 10 084

(підпис) (ін іц іа л и  і  прізвищ е)
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