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найменування бюджетної установи 

код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету 

л ш } 
20520842 Комунальний заклад «Запорізька спеціальна 
загальноосвітня школа-інтернат «Оберіг» Запорізької 
обласної ради 

10 Департамент освіти і науки Запорізької 
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 / Тимчасової класифікації видатків та 
кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не 
застосовують програмно-цільового методу)' 
Підстава довідка УДКСУ про підтвердження надходжень № 207 від 07.12.2017р. 

1011070 Надання загальної середньої освіти спеціальними 
загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та 
іншими навчальними закладами для дітей, які потребують 
корекції фізичного та (або) розумового розвитку 

(грн.) 

Код" Найменування 
Сума змін (+,-) 

Код" Найменування загальний фона спеціальний фонд разом 

1 2 3 4 5 
Н А Д Х О Д Ж Е Н Н Я -усього 0,00 6222,43 6222,43 
у тому числі: 

Доходи (розписати за кодами класифікації доходів 
бюджету) 0,00 6222,43 6222,43 

25010000 Надходження від плати за послуги, що надаються 
бюджетними установами згідно із законодавством 0,00 0,00 0,00 

25010100 
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами 
згідно з їх основною діяльністю 0,00 

25010200 
Надходження бюджетних установ від додаткової 
(господарської) діяльності 0,00 

25010300 Плата за оренду майна бюджетних установ 0,00 

25010400 
Надходження бюджетних установ від реалізації в 
установленому порядку майна (крім нерухомого майна) 0,00 

25020000 Інші джерела власних надходжень бюджетних установ 0,00 6222,43 6222,43 
25020100 Благодійні внески, гранти та дарунки 6222,43 6222,43 

25020200 

Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, 
організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ 
для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з 
відчудження для суспільних потреб земельних ділянок та 
розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що 
перебувають у приватній власності фізичних або 
юридичних осіб 0,00 

602100 
ФІНАНСУВАННЯ (розписати за кодами класифікації 
фінансування бюджету за типом боргового зобов"язання) 0,00 
Повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами 
програмної класифікації видатків та кредитування 
бюджету, класифікації кредитування бюджету) 0,00 

В И Д А Т К И ТА Н А Д А Н Н Я К Р Е Д И Т І В - усього 0,00 6222,43 6222,43 

у тому числі: 
Видатки (розписати за кодами економічної класифікації 
видатків бюджету) 0,00 6222,43 6222,43 

2240 Оплата послуг (крім комунальних) 2794,80 2794,80 
2275 Оплата інших енергоносіїв 3427,63 3427,63 

.—•— 
• -Л^ООСБі? Надання кредитів з бюджету (розписати за кодами 

класифікації кредитування бюджету) 0,00 

тт С Директор 

: _ 

* : ь? 

1.1.Кочкіна 

Головний бухгалтер 

В.Л.Янковська 
(ініціали і прізвище) 

\Н 11 
( підпис) (ініціали і прізвище) 

(число, місяць, рік) 

* Заповнюється розпорядниками нижчого рівня, крім головних розпорядників 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. 


