
                                                                                                                       Додаток 11 

                                                                                                                   до інструкції про складання і виконання розпису Державного бюджету України 

 

       ЗАТВЕРДЖУЮ 

                                                                              Заст. Директора ДО ВМР ___________________________ 
                                                                                                                                                   (посада) 

 

                                                                                        __________________Н. В. Мазур_________________________ 
                                                                                      (посада) 

 

М. П. 
ДОВІДКА 

про зміни до кошторису 

на 2018 рік 
                                                                                                                  Номер 35 

Дата 25.07.2018 
Вид бюджету Міський бюджет 

код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи 26243651 Комунальний заклад «Дошкільний навчальний 

заклад № 71 Вінницької міської ради» 

код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету 06 Орган з питань і науки 

код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету ________________________ 

(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової 

програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/ Тимчасової класифікації видатків та 

кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно – цільового методу) 

0611010 Надання дошкільної освіти) 

Підстава Довідка ДО ВМР № 187 від 24.07.2018 

 

 

Код 

 

Найменування 

Сума змін (+, -)  

РАЗОМ Загальний 

фонд 

Спеціальний 

фонд 

1 2 3 4 5 

х НАДХОДЖЕННЯ - усього 0,00 28 000,00 28 000,00 

х у тому числі:    

х Доходи (розписати за кодами класифікації 

доходів бюджету) 

х 0,00 0,00 

х фінансування  (розписати за кодами 

класифікації фінансування бюджету за типом 

боргового зобов’язання) 

0,00 28 000,00 28 000,00 

602400 Кошти, що передаються із загального фонду 

бюджету до бюджету розвитку (спеціального 

фонду) 

0,00 28 000,00 28 000,00 

х Повернення кредитів до бюджету (розписати за 

кодами програмної класифікації видатків та 

кредитування бюджету, класифікації 

кредитування бюджету) 

0,00 0,00 0,00 

     

х ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього 0,00 28 000,00 28 000,00 

х у тому числі:    

3000 КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ 0,00 28 000,00 28 000,00 

3100 Придбання основного капіталу 0,00 28 000,00 28 000,00 

3130 Капітальний ремонт 0,00 28 000,00 28 000,00 

3132 Капітальний ремонт інших об’єктів 0,00 28 000,00 28 000,00 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                                                                                       Додаток 11 

                                                                                                                   до інструкції про складання і виконання розпису Державного бюджету України 

 

       ЗАТВЕРДЖУЮ 

                                                                              Заст. Директора ДО ВМР ___________________________ 
                                                                                                                                                   (посада) 

 

                                                                                        __________________Н. В. Мазур_________________________ 
                                                                                      (посада) 

 

М. П. 
ДОВІДКА 

про зміни до кошторису 

на 2018 рік 
                                                                                                                  Номер 37 

Дата 25.07.2018 
Вид бюджету Міський бюджет 

код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи 26243651 Комунальний заклад «Дошкільний навчальний 

заклад № 71 Вінницької міської ради» 

код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету 06 Орган з питань і науки 

код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету ________________________ 

(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової 

програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/ Тимчасової класифікації видатків та 

кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно – цільового методу) 

0611010 Надання дошкільної освіти) 

Підстава Довідка ДО ВМР № 186 від 24.07.2018 

 

 

Код 

 

Найменування 

Сума змін (+, -)  

РАЗОМ Загальний 

фонд 

Спеціальний 

фонд 

1 2 3 4 5 

х НАДХОДЖЕННЯ - усього 147,00 0,00 147,00 

х у тому числі:    

х Доходи (розписати за кодами класифікації 

доходів бюджету) 

х 0,00 0,00 

х фінансування  (розписати за кодами 

класифікації фінансування бюджету за типом 

боргового зобов’язання) 

0,00 0,00 0,00 

х Повернення кредитів до бюджету (розписати за 

кодами програмної класифікації видатків та 

кредитування бюджету, класифікації 

кредитування бюджету) 

0,00 0,00 0,00 

     

х ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього 147,00 0,00 147,00 

х у тому числі:    

2000 ПОТОЧНІ ВИДАТКИ 147,00 0,00 147,00 

2200 Використання товарів і послуг 147,00 0,00 147,00 

2280 Дослідження і розробки, окремі заходи по 

реалізаціє державних (регіональних) програм 

147,00 0,00 147,00 

2282 Окремі заходи по реалізації державних 

(регіональних) програм, не віднесені до заходів 

розвитку 

147,00 0,00 147,00 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                       Додаток 11 

                                                                                                                   до інструкції про складання і виконання розпису Державного бюджету України 

 

       ЗАТВЕРДЖУЮ 

                                                                              Заст. Директора ДО ВМР ___________________________ 
                                                                                                                                                   (посада) 

 

                                                                                        __________________Н. В. Мазур_________________________ 
                                                                                      (посада) 

 

М. П. 
ДОВІДКА 

про зміни до кошторису 

на 2018 рік 
                                                                                                                  Номер 38 

Дата 25.07.2018 
Вид бюджету Міський бюджет 

код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи 26243651 Комунальний заклад «Дошкільний навчальний 

заклад № 71 Вінницької міської ради» 

код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету 06 Орган з питань і науки 

код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету ________________________ 

(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової 

програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/ Тимчасової класифікації видатків та 

кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно – цільового методу) 

0611010 Надання дошкільної освіти) 

Підстава Довідка ДО ВМР № 192 від 26.07.2018 

 

 

Код 

 

Найменування 

Сума змін (+, -)  

РАЗОМ Загальний 

фонд 

Спеціальний 

фонд 

1 2 3 4 5 

х НАДХОДЖЕННЯ - усього 0,00 1 232,00 1 232,00 

х у тому числі:    

х Доходи (розписати за кодами класифікації 

доходів бюджету) 

х 0,00 0,00 

х фінансування  (розписати за кодами 

класифікації фінансування бюджету за типом 

боргового зобов’язання) 

0,00 1 232,00 1 232,00 

602400 Кошти, що передаються із загального фонду 

бюджету до бюджету розвитку (спеціального 

фонду) 

0,00 1 232,00 1 232,00 

х Повернення кредитів до бюджету (розписати за 

кодами програмної класифікації видатків та 

кредитування бюджету, класифікації 

кредитування бюджету) 

0,00 0,00 0,00 

     

х ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього 0,00 1 232,00 1 232,00 

х у тому числі:    

3000 КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ 0,00 1 232,00 1 232,00 

3100 Придбання основного капіталу 0,00 1 232,00 1 232,00 

3130 Капітальний ремонт 0,00 1 232,00 1 232,00 

3132 Капітальний ремонт інших об’єктів 0,00 1 232,00 1 232,00 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                       Додаток 11 

                                                                                                                   до інструкції про складання і виконання розпису Державного бюджету України 

 

       ЗАТВЕРДЖУЮ 

                                                                              Заст. Директора ДО ВМР ___________________________ 
                                                                                                                                                   (посада) 

 

                                                                                        __________________Н. В. Мазур_________________________ 
                                                                                      (посада) 

 

М. П. 
ДОВІДКА 

про зміни до кошторису 

на 2018 рік 
                                                                                                                  Номер 44 

Дата 28.08.2018 
Вид бюджету Міський бюджет 

код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи 26243651 Комунальний заклад «Дошкільний навчальний 

заклад № 71 Вінницької міської ради» 

код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету 06 Орган з питань і науки 

код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету ________________________ 

(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової 

програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/ Тимчасової класифікації видатків та 

кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно – цільового методу) 

0611010 Надання дошкільної освіти) 

Підстава Довідка ДО ВМР № 238 від 28.08.2018 

 

 

Код 

 

Найменування 

Сума змін (+, -)  

РАЗОМ Загальний 

фонд 

Спеціальний 

фонд 

1 2 3 4 5 

х НАДХОДЖЕННЯ - усього -32 190,00 0,00 -32 190,00 

х у тому числі:    

х Доходи (розписати за кодами класифікації 

доходів бюджету) 

х 0,00 0,00 

х фінансування  (розписати за кодами 

класифікації фінансування бюджету за типом 

боргового зобов’язання) 

0,00 1 232,00 1 232,00 

х Повернення кредитів до бюджету (розписати за 

кодами програмної класифікації видатків та 

кредитування бюджету, класифікації 

кредитування бюджету) 

0,00 0,00 0,00 

     

х ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього -32 190,00 0,00 -32 190,00 

х у тому числі:    

2000 ПОТОЧНІ ВИДАТКИ -32 190,00 0,00 -32 190,00 

2200 Використання товарів і послуг -32 190,00 0,00 -32 190,00 

2240 Оплата послуг (крім комунальних) -32 190,00 0,00 -32 190,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                                                                                       Додаток 11 

                                                                                                                   до інструкції про складання і виконання розпису Державного бюджету України 

 

       ЗАТВЕРДЖУЮ 

                                                                              Заст. Директора ДО ВМР ___________________________ 
                                                                                                                                                   (посада) 

 

                                                                                        __________________Н. В. Мазур_________________________ 
                                                                                      (посада) 

 

М. П. 
ДОВІДКА 

про зміни до кошторису 

на 2018 рік 
                                                                                                                  Номер 45 

Дата 04.09.2018 
Вид бюджету Міський бюджет 

код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи 26243651 Комунальний заклад «Дошкільний навчальний 

заклад № 71 Вінницької міської ради» 

код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету 06 Орган з питань і науки 

код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету ________________________ 

(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової 

програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/ Тимчасової класифікації видатків та 

кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно – цільового методу) 

0611010 Надання дошкільної освіти) 

Підстава Довідка ДО ВМР № 263 від 03.09.2018 

 

 

Код 

 

Найменування 

Сума змін (+, -)  

РАЗОМ Загальний 

фонд 

Спеціальний 

фонд 

1 2 3 4 5 

х НАДХОДЖЕННЯ - усього 0,00 720 575,00 720 575,00 

х у тому числі:    

х Доходи (розписати за кодами класифікації 

доходів бюджету) 

х 0,00 0,00 

х фінансування  (розписати за кодами 

класифікації фінансування бюджету за типом 

боргового зобов’язання) 

0,00 720 575,00 720 575,00 

602400 Кошти, що передаються із загального фонду 

бюджету до бюджету розвитку (спеціального 

фонду) 

0,00 720 575,00 720 575,00 

х Повернення кредитів до бюджету (розписати за 

кодами програмної класифікації видатків та 

кредитування бюджету, класифікації 

кредитування бюджету) 

0,00 0,00 0,00 

     

х ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього 0,00 720 575,00 720 575,00 

х у тому числі:    

3000 КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ 0,00 720 575,00 720 575,00 

3100 Придбання основного капіталу 0,00 720 575,00 720 575,00 

3130 Капітальний ремонт 0,00 720 575,00 720 575,00 

3132 Капітальний ремонт інших об’єктів 0,00 720 575,00 720 575,00 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                       Додаток 11 

                                                                                                                   до інструкції про складання і виконання розпису Державного бюджету України 

 

       ЗАТВЕРДЖУЮ 

                                                                              Заст. Директора ДО ВМР ___________________________ 
                                                                                                                                                   (посада) 

 

                                                                                        __________________Н. В. Мазур_________________________ 
                                                                                      (посада) 

 

М. П. 
ДОВІДКА 

про зміни до кошторису 

на 2018 рік 
                                                                                                                  Номер 46 

Дата 04.09.2018 
Вид бюджету Міський бюджет 

код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи 26243651 Комунальний заклад «Дошкільний навчальний 

заклад № 71 Вінницької міської ради» 

код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету 06 Орган з питань і науки 

код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету ________________________ 

(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової 

програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/ Тимчасової класифікації видатків та 

кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно – цільового методу) 

0611010 Надання дошкільної освіти) 

Підстава Довідка ДО ВМР № 263 від 03.09.2018 

 

 

Код 

 

Найменування 

Сума змін (+, -)  

РАЗОМ Загальний 

фонд 

Спеціальний 

фонд 

1 2 3 4 5 

х НАДХОДЖЕННЯ - усього -59 123,00 0,00 -59 123,00 

х у тому числі:    

х Доходи (розписати за кодами класифікації 

доходів бюджету) 

х 0,00 0,00 

х фінансування  (розписати за кодами 

класифікації фінансування бюджету за типом 

боргового зобов’язання) 

0,00 0,00 0,00 

х Повернення кредитів до бюджету (розписати за 

кодами програмної класифікації видатків та 

кредитування бюджету, класифікації 

кредитування бюджету) 

0,00 0,00 0,00 

     

х ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього -59 123,00 0,00 -59 123,00 

х у тому числі:    

2000 ПОТОЧНІ ВИДАТКИ -59 123,00 0,00 -59 123,00 

2200 Використання товарів та послуг -59 123,00 0,00 -59 123,00 

2240 Оплата послуг (крім комунальних) -59 123,00 0,00 -59 123,00 

 

 

 


