
ЗАТВЕРДЖЕНО

Нахаз MiBicTepcBa фiваясЬ YKpaiBl 28 ciw 2002 polry
No 57 ýl редаюrjт ваказу MiBicTepma фiншсЬ Украirrи
вiд 26 мстопада 2012 polry No 1220)

ЛIMITHA ДОВIДКА ПРО БЮДЖЕТНI АСИГНУВАННЯ ТА КРЕДИТУВАНЕЯ НА
2о18 PIK

Вi"rv(iлом освiти, молодi та спо
(назва установи,яка вцд.rла лiмiтну довiдку)

, Попiвськц* НВК Nе2
IпlЕола I-II - доЕкiльний навчальцпй

(назва установи,якiй видаеться лiмiтrrа довiдка)
Пiдстава: AiMiTHa довИка фiнансовОго управлiння райдержадмiЕiстрацii вй 28. l2,2O17 р.1) З районного бюджету

Еад€шн5I загальноi середньоi освiти загальноосвiтнiми навч€л^ьними
за 0611о2о заклад€rмИ (в т. ч. школоЮ - дитячиМ садком, iHTepHaToM при шко^i),

спецiалiзованими школами, лiцеями, гiмназiями, колегiумами
(код та вазва прогршоi reсифiхаlii видаткЬ та креддrт5вм державною бюдr<ет5z / програшоi шсифiкацii вцдажЬ та

ýредтJваш мiсцевж бюджаЬ (код та назва Т!повоi протрамноi кмсифiкацii видакЬ m кредичваffi мiсцевж бюддетЬ /тtплчасовоi шсифiкятIii 
'цддgi" 

та кредиýвм дм бюджmь йсцевою самоврядвffi, якi не застосов5rrсь прогрмо-цьовою
меголу)')

видlлено

у тому числi на:
3 162 40О грн.

назва видаткiв за економiчцою
класифiкацiею та класифiка тti619

кредитуваннrI

Разом загальпий
фонд

Спецiаrrьний
фонд

вЕдаткц споживання - разомr з IIIIjK: 3 162 4оо 3 141 5оо 2о 9оо
огIлата працi 2169,4o0 2 L69 4оо
оплата KolvtyII€lAbIII1ж послYг та eнeDпoнocilв 311 боо 311 бо0
вцдаткЁ розвЕтку о
повернеЕIIя кIrедцтiв до бюдrкетч о
налаЕIIя кредцтiв iз бюдrкетч о
усъопо 3 162 4оо 3 141 5оо 2о 9оо

2) У cyMi асигнувань iз зага^ьного фонду бюд2кеry вр€lхов€tЕо витрати на
утримаЕнrI:

3) Помiсячнi обсяги асигIIува.Irь та Еал€lнIrя кредитiв з€lг€lлыlог0 фонду бюджету
BcTElIroBлeIri TaKi*:

4) ПроекТи кошторису, пАац/ асигЕув€rнь iз заIального фонду, штатного розпису установин92Оt8зk iз зведеними даними та розраJryнк€lми повинId бути поданi нЬ затверд>r<еЕIrя до

А.М.С.rrепцова
(iкiцiам i прiзвпце)

.о1.2о18
мiсяlд, piK}

самооiйно приfuлm рiшеm щодо поцrеби подаяш таffi пок8жь

сlчень лютии березень KBlTeHb тра.вень червеIIь
38б 50о 325 50о 314 2оо 296 2оо 402 зоо 455 ооо
липеЕь серпеЕь вересеЕь жовтень листопал грудень
|2о 7оо 96 5оо 177 80о 186 2оо 186 5оо 194 1оо

*"t

мФоду Сщщш Та Викон8м Мiсцевж бюдфiв прФащшьý код та яава тиЕасовоi @сифiкщii вщаткiв та кредиФщм мiсцевш бющФiв.


