
Додаток 11

на 2022 рік
Номер 

Дам 07.07.2022
Вид бюджету місцевий .
код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи 25457730 П’ятигірський ліцей Донецької селищної ради Ізюмського району

Харківської області______________________________________________________________
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету 06 Орган з питань освіти і науки________________________________________ ,
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету ____________________________________________________________ ,
(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 0611021 Надання загальної середньої освіти закладами ). 
(код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих загальної середньої освіти 
бюджетів)

Рішенням виконавчого комітету Донецької селищної ради від 30.06.2022 року №122Підстава

Код** Найменування

Сума змін (+,-)

Загальний фонд Спеціальний фонд Разом

1 2 3 4 5

НАДХОДЖЕННЯ - усього 837000,00 -837000,00 0,00

у тому числі:

Доходе (розписати за кодами класифікації доходів бюджету) - - -

- - -

Фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування 
бюджету за типом боргового зобов’язання) - - -

- - -

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

- - -

- - -

ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього 837000,00 -837000,00 0,00

у тому числі:
Видатки (розписати за кодами економічної класифікації 
видатків бюджету) 837000,00 -837000,00 0,00

2000 ПОТОЧНІ ВИДАТКИ 837000,00 - 837000,00

2200 Використання товарів і послуг 837000,00 - 837000,00

2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар - - -

2270 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 837000,00 - 837000,00

2273 Оплата електроенергії 837000,00 - 837000,00

3000 КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ -837000,00 -837000,00
3100 Придбання основного капіталу -837000,00 -837000,00

3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового -837000,00 -837000,00

Надання кредитів з бюджету (розписати за кодами класифікації 
кредитування бюджету) - - -

- - -

ГАЙДАЙ__________________ ______________
(підпис)

07.07.2022

крім головних розпорядників та національних закладів вищої освіти, яким безпосередньо встановлені призначення у державному бюджеті 
♦♦ Заповнюється розпорядниками бюджетних коштів за відповідними кодами класифікації, тільки за якими вносяться зміни.


