
Додаток 11

ло Інструкції про складанняівиконання
розпису Державного біюджету України.

то
Вид бюджету Місцевий

жад за ЄДРІОУ та найменування бюджетної устаноми 25457730 П'ятигірський лішей Донецької селишної рали Ізюмського.

Харківської

області
ад та назва відомчої класифікації идаткіа та кредитуваних бюджету 06 Оргам з шиталь освіти і щуки
од та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюлжету

(кол та назна програмної класифікації видатків та кредитування міспемих бнадстів (код та назаа Типової програмної класифікації вилатків
та кредитування місцевих бюджетів ОбІТ021 Надання загальної с освіти закладами загальної серезьої освіти

Підстава надхалження(благадійна

допомога)
(рн)

сумазмінсзагальний фонд. спеціальний фона РАЗОМ
т 2 З з 5

НАДХОДЖЕННЯ - усього 250.5 2 ною

у тому числі - - -
Гроходи (розписати за коала класифікації доходів бюджету) У Е

аоаотою (Благодійні виеоки, грашти та дарунки х 250.5 а 3юю|рінансування (розтисати за кодами класифікації.
|рімансування за типом баргового зобов'язана)
новернення кредитів до бюджету (розлисалимза кодама
програмної класифікації видатків та кредилоанна - Й

|зоджетн класиікації кредитування бюджету)
ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього 1 2500 аз

утому числі - - -

зидитки (розписати за кодами скономічної класифікації
нндатків бкалжету)

2210(3Предмети, матеріали, обладнання та нветар. . а зок азоюі
Іналания кредитів бюджету (розписати за кодами

Коди? Найменування



Додаток
19 Порядку казшічейського обслуговування місцевих бюджетів

пункт 12.7 глани 12).

ДОВІДКА
ПРО НАДХОДЖЕННЯ У НАТУРАЛЬНІЙ ФОРМІ

за жовтень 2021 року
(місяць)

Установа П'ятигірський ліцей Донецької селищноїради Ізюмського району
Харківської області
Територія 64252, Харків: 'ятигірське, вул.
Шкільна, 4

Код та найменування відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету
головного розпорядника бюджетних коштів06Органзпитань

освітиінаукиКод та найменування програмноїкласифікації видатків та кредитування державного
бюджету
Код та найменування програмноїкласифікації видатків та кредитування місцевих
бюджетів абокод Типової програмноїкласифікації видатків та кредитування
місцевих бюджетів) 0611021 Надання загальної середньоїосвіти закладами загальної
середньоїосвіти

(грн)

рожа Загальний фонд.
і

Спеціальний фонд.
надходження|Гкасовівилатки|надходження касові видатки.

1 2 3 4 5

Надходження - усього 250000.
Утому числі
за видами надходжень
за кодами класифікації
доходів бюджету
25020100|- благодійні
внески, гранти та дарунки

250000

Видатки- усього 250000.
Утому чисяї
за кодами економічної
класифікації видатків
2210-прелмети, матеріали, 2500,00обладнання та інвентар. -

Мирослава

ГАЙДАЙ.
п (ініціали,прізвище)

ЗОВСЬКИХ
підбис) (ініціали, прізвище)



Постачальник

ФОП
ШАЛІМОВ

ВО,
Адреса 64252, Харківська обл., Балаклійський.
район, с. П'ятигірське вул. Стадіонна, б. 10, ка. 8.

Р/рахунок
(ДА 263515330000026001052102877
в АТ КБ,Приватбанк"
МФО 305299
ПТН 3113109354

НАКЛАДНА

М 184

гообитігя

3011р.|Олержувач ШалімовВадим Олексійович.

Батьківський комітетПлатник
"назва, адреса, банківські реквізити.

Ру|Зварювальний апаратМає00
МУ/М-2558. Ї 25000||250000

ВСЬОГО без ПДВ |

Полатокнадолану вартість (ПДВ)
Загальна сума з П

сао Дві тисячі п'ятсот грн 00


