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Номер

Дата

Додатоr l l
до fuсрщil пр сrrпдмi шrошрзшсуДФшЕоrc ftожсту
Ухраiщ

30.01.2019
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Вид бюджету Мiсцевпfi
КОД За еДРПОУ та наЙменуваrпrя бюдlсетноТ установи 00301990 .Щерпсавппй впщпft навчальЕпfi заклtд
"Черпiвецькпй коледкдшsйЕу та екопомiкп'' MicTo Чернiвцi, ЧерпiвецькоIобластi

код та назва вiдомчот кпаспфiкацiт вцдаткiв та кредrт]ваrпrя бюдкету 0б опгапш з ппташь освiтп i пачкп

Код та назва програlrлноi шасифiкачii видаткiв та кредIIтJваши державного бюдкЕгу
(код та Еазва прогрsrrgоТ кrцсйфiкяцii вцд8Iхь та крqддrувsЕи r.iсц€в!D( бlодкgгЬ(код та Е&звs ТшIовоr IФогрЕшоi класпфiкацii видаткЬ тs, крqмIувgпЕя
мiсцевlок бю,qкfiь / Тmrчасовоiк.lвспфi*апil вцдЕгкьт8 кредrrувЕшiя дп бrожегь }dсцевою самоврядвапЕя, жi пе застосовуtоь прогршпrо-цьовоrо
метоry)* 0611120 Пiдготовка кадрiв впщпмп вiвч8львпмп зrк;rадамп I i П piBпiB акредптацiI (копед[ýмп, TexrriKyMaMr,
учплsщш.п)
Пiдстава Розпорядження 380 вiд 21.12.18р.

ffiý
ý-ун

Код** Наhrеrryвашrя

CvMa змiн (+. -

Заrа;шпfr
фонд

спецiшылй
фо,ц

рАзом

, 2 3 4 5

НАДХОДКЕННЯ- УСЬОГО 23s20 23520
у Toltfry чпсJIr:

цоходи (розшrсати за кодами класифiкацiт доходiв бюджету) х
25020000 iHtai dсrcеоела atacHttx найоdэюень бюdысепнtlх vсmанов х 2з520 23520
25020l00 Блаеоdiiнi внесм, 2ранпu па dаwнка х 0

25020200

Коаlпu,,цо оmрuмуюпь бюdжепнi успановu Bid пiйрuаuспв,
орzанiзацiй, фiзччнtм осiб па Bid iHtaux бюdжеmнuх усmанов dм
вlлконання цiльовtм захоdiв, у пому чuслi захоdiв з вidчуженtв dля

суспiльнtlх поmреб земельнuх diлмок па розмitценuх tla HtM iHtцtх
о6'екпiв неруомоео майна, лцо перебумюmь у прuваmнiй власносmi
йьччнtм або юоuduчнttх осiб

х 2з52а 2352а

602l00 на почапокпеоlаф х 0
фiltансумнttя (розпuсапu за коdамu класuфiкацil фiнансуванм бюdасепу
ю muпом борzовоzо зобов'жанм) х
|rоверненняlФеоuплв оо оюосюепrу uюзпuсопч за кооамu проерсlмноl
uасuфiкацit вudаmкiв па tpedumyBaHla бюduсеmу, wtасмфiкацit
,ае dutпvмнttя бюOсrеtпv)

ВИ]IАТКИ ТА НАШАНШЯ КРЕJIИТIВ - УСЬОГО х 2з520 23520
у топilу чшсJIr:
видатки (розrrrсапr за кодами eKoHoMlEIHoI кпасифlкацr1

видажь бюджgгу)

2000 IIоточнi впцаткlI х 23520 23520

2200 Внкорпсташня ToBopiE i rrаслуг х 2з520 23520

'2280

Дослi.щення i розробки, oкpeмi захо.lи по реалiзщiТ
дер]кавних (регiошаIrьпих) лрогра.ч

х 23520 2352о
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* OKpeMi зеходи по реаlriзацii державник (регiонаьшоr)
N проrрам. flе вhнёсенi до захOдiв рOзвI4гку

х ry20 23520
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(чишо, Micшrrr, piý)
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