
ЗАТВЕРДЖУЮ

 ( посада)

М.П.

                                                                               
Номер __________________
Дата ____________________ 

Вид бюджету_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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УСЬОГО

М.П.

Додаток 12
до Інструкції про складання і виконання розпису Державного бюджету України

(підпис) (ініціали і прізвище)

ДОВІДКА
про зміни до плану асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету 

                            на _______ рік

код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи______________________________________________________________________________________________________________________ 
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування__________________________________________________________________________________________________________________ 
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету_____________________________________________________________________________________________ 
(код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів_____________________________________________________________________________________________) 
Підстава_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(тис. грн., грн.)

Найменування Сума змін 

у тому числі за місяцями: разом на 
ріксічень лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень грудень

Оплата праці 

Нарахування на оплату праці

Медикаменти та перев"язувальні матеріали
Продукти харчування

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по 
реалізації державних (регіональних) програм

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) 
програм, не віднесені до заходів розвитку

Соціальне забезпечення
Інші видатки

Керівник

                                                                                                                                                                                                                                             (підпис)                       (ініціали і призвище)

Керівник бухалтерської служби/начальник планово-фінансового підрозділу
                                                                                                                                                                          (підпис)                        (ініціали і призвище)



Вид бюджету_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 



Вид бюджету_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 



Вид бюджету_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 



Вид бюджету_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 



Вид бюджету_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 



Вид бюджету_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 



Вид бюджету_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 



Вид бюджету_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 



Вид бюджету_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 



Вид бюджету_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 



ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор
(посада)

М. П.

Номер
Дата

Код разом

1 2 3 4 5

0

25010000

25010100

25010200
25010300
25010400

25020000
25020100
25020200

25020300

2000
2200
2280

2282

______________________________________________                                                         _____________________________________________________

М.П.

Додаток 11 
до Інструкції про складання і виконання розпису 

Державного  бюджету України 

Омельченко С.О.
                                                                                                                                                                  ( підпис) ( ініціали і прізвище)

Д О В І Д К А
про зміни   до кошторису

на _2015_ рік 

Вид бюджету       Державний

код  ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи  38177113 ДДПУ Донбаський державний педагогічний університет
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування   220 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування держбюджету  2201160 Підготовка кадрів вищ навч. закл. освіти ІІІ-ІV р. ак
(код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)
Підстава   згідно 228 Постанови від 28 лютого 2002 року

                   (тис. грн., грн.)

Найменування

Сума змін (+,-)

загальний фонд спеціальний фонд

НАДХОДЖЕННЯ  - усього 2 462 100 2 462 100
у тому числі :
доходи (розписати за кодами класифікації доходів) 
надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із 
законодавством
плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною 
діяльністю
надходження бюджетних установ від додаткової ( господарської ) діяльності
плата за оренду майна бюджетних установ
надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна 
( крім нерухомого майна)
інші джерела власних надходжень бюджетних утсанов
благодійні внески,гранти та дарунки

кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних 
осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів 

Кошти, що отримують вищі та професійно-технічні навчальні заклади від 
розміщенні на депозитах тимчасово вільних  бюджетних коштів, отриманих за 
надання платних послуг, якщо такими закладам законом надано відповідне право

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 2 462 100 2 462 100
у тому числі :
Поточні видатки 2 462 100 2 462 100
Використання товарів і послуг 2 462 100 2 462 100
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) 
програм 2 462 100 2 462 100
Окремі заходи по реалізаціх державних (регіональних) програм не віднесені до 
заходів розвитку 2 462 100 2 462 100

Керівник                            (Головний бухгалтер / начальник планово-фінансового 
відділу) 

Омельченко С.О. Сологуб Т.А.
(підпис)                              (ініціали і призвище) (підпис)                              (ініціали і призвище)


	Помесячна довідка
	Довідка

