
Додаток 11 

До Інструкції про складання і 

Виконання розпису Державного 

бюджету України 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Директор департаменту охорони здоров’я 
                               (посада) 

__________________Б.Р.Чечотка 

     (підпис)           (ініціали, прізвище) 

 

М. П. 

 

ДОВІДКА 

про зміни до кошторису на 2015 рік 

 

Номер_________ 

Дата___________ 

 

Вид бюджету ____обласний_______________________________________________________, 

код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи __01989102 Вищий навчальний 

комунальний заклад ЛОР «Самбірський медичний коледж»___________________________ , 

код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету _14 (орган з питань 

охорони здоров’я) _______________________________________________________________ , 

код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету_______ 

(код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів _070601 

«Вищі заклади освіти І та ІІ рівнів акредитації»______________________________________ ). 

Підстава ________________________________________________________________________ 

 

(грн.) 

Код** Найменування 

Сума змін (+, -) 

Загальний 

фонд 

Спеціальний 

фонд 
Разом 

1 2 3 4 5 

Х НАДХОДЖЕННЯ - усього 78000  78000 

Х Надходження коштів із загального фонду бюджету 78000 Х 78000 

Х 
Надходження коштів із спеціального фонду 

бюджету, у т.ч. 
-  - 

25010000 
- Надходження від плати за послуги, що надаються 

бюджетними установами згідно із законодавством 
Х  - 

25010100 
Плата за послуги, що надаються бюджетними 

установами згідно з їх основною діяльністю 
Х  - 

25010200 
Надходження бюджетних установ від додаткової 

(господарської) діяльності 
Х - - 

25010300 Плата за оренду майна бюджетних установ Х - - 

25010400 

Надходження бюджетних установ від реалізації в 

установленому порядку майна (крім нерухомого 

майна) 

Х - - 

25020000 
- Інші джерела власних надходжень бюджетних 

установ 
Х - - 

25020100 Благодійні внески, гранти та дарунки Х - - 

25020200 

Кошти, що отримують бюджетні установи від 

підприємств, організацій, фізичних осіб та від 

інших бюджетних установ для виконання цільових 

заходів 

Х - - 

25020300 

Кошти, що отримують вищі та професійно-технічні 

заклади від розміщення на депозитах тимчасово 

вільних бюджетних коштів, отриманих за надання 

платних послуг, якщо таким закладам законом 

надано відповідне право 

Х - - 

 Інші надходження, у т.ч. Х - - 

 Інші доходи Х - - 



1 2 3 4 5 

 Фінансування Х - - 

 Повернення кредитів до бюджету Х - - 

Х ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ – усього 78000  78000 

2000 Поточні видатки 78000  78000 

2280 
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації 

державних (регіональних) програм 
78000  78000 

2282 

Окремі заходи по реалізації державних 

(регіональних) програм, не віднесені до заходів 

розвитку 

78000  78000 

 

 

Керівник 

 

 

______________     _____Л.М.Ковальчук__ 

       (підпис)                  (ініціали і прізвище) 

 

Керівник бухгалтерської служби / начальник 

планово-фінансового підрозділу 

______________     ___М.І.Яджин___ 

       (підпис)           (ініціали і прізвище) 

 

______________  
(число, місяць, рік) 

 

М. П.* 

 

____________  

* 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. 


