
ЗАТВЕРДЖ ЕНО
наказом Міністерства фінансів України 
від 28 січня 2002 р. N 57
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 
від 3 лютого 2005 р. N 86)

ЛІМІТНА ДОВІДКА ПРО БЮДЖЕТНІ АСИГНУВАННЯ ТА КРЕДИТУВАННЯ

на 2019 рік

Видана: Відділом осв іти Ш евченківської районної держ авної адм ін істрації________
(назва установи, яка видала лімітну довідку)

Безм'ятежненський НВК

(назва установи, якій видається лімітна довідка)

Підстава: ріш ення X XX сесії Ш евченківської районної ради VII скликання від 12.12.2018 рок у___
І ) 3 районного бю дж ету

0611020 Надання загальної середньої освіти загальноосвітнім и навчальними закладами ( в т. ч. ш колою- 

дитячим садком, інтернатом  при ш колі), спеціалізованим и ш колами, л іцеям и, гімназіями, колегіумами
(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету / тимчасової класифікації

видатків та кредитування місцевих бюджетів)

В и д і л е н о ________4316220_______ грн., у тому числі на:

За

Назва видатків  
за економічною  класиф ікацією  видатків бю дж ету та 

класиф ікацією  кредитування бю джету
Разом

Загальний
фонд

С пеціальний
фонд

видатки споживання - разом, з них: 4316220 4316220

оплата праці 2604097 2604097
оплата комунальних послуг та енергоносіїв 666557 666557

видатки розвитку 0
повернення кредитів до бю дж ету 0
надання кредитів із бю дж ету 0

усього 4316220 4316220 0

2) У сумі асигнувань загального ф онду бю дж ету враховано витрати на утримання: 
___________________ Безм 'ятеж ненський НВК .-4316220  грн.___________________

3) Помісячні обсяги асигнувань та надання кредитів загального фонду бю дж ету встановлено такі*:
січень лю тий березень квітень травень червень

423167 358393 576317 285078 444261 485169

липень серпень вересень ж овтень листопад грудень

140595 202262 401742 284797 342577 371862

4) Проекти кош торису, плану асигнувань загального фонду, плану надання кредитів загального фонду бюджету, 
помісячного розпису спеціального фонду держ авного бю дж ету (за винятком власних надходж ень бю дж етних установ та 
відповідних видатків), ш татного розпису установи на 2019 рік із зведеним и данним и та розрахунками повинні бути подані 
на затвердж ення до _ _ _______ _

(підпис)

V г  /число , місяць, рік)

самостійно приймають рішення щодо потреби подання таких

Ю .А .Бобрусь
(ініціали і прізвище)

показників.


