
зАтвЕрджЕно
Наказ Мiнiстерства фiнансiв Укра.і.ни 28.01.2002   №57   (у
редакцi.і. наказу Мiнiстерства фiнансiв Укра.і.ни
вiд  26.11.2012  N  1220)

затверджении у сумі шість мільионIв триста
двадцять п'ять тисяч шiстсот сорок гривень оо

грн.)
(сума\Ьловами i цифрами)

на 2020 рiк
З9183149     Комунальне некомерцiйне пiдприемство "Вiнницький регiональний IUіiнiчний

Л]КУВаЛЬН(:#`з:Гgд°рСпТоНуЧ:аНнйайЦмОе=:РанСнОяРбЦ:=ОтfоУ7#:нНо:];)ПаТОЛОП''.

м.Вiнниця
(найменування мiста, району, областi)

мiсцевий б
вид бюджету
код та назва вiдомчо.і. класифiкацi.і. видаткiв та кредитування бюджету
код та назва програмно.і. класифiкацi.і. видаткiв та кредитування
державного бюджету
(код та назва програмно.I. класифiкацi.і. видаткiв та кредитування
мiсцевих бюджетiв (код та назва Типово.і. програмно.і. класифікацi.і.
видаткiв та кредитування мiсцевих бюджетiв)
код економiчно.і. класифiкацi'і' видаткiв бюджету / код класифiкацi'і.
кредитування бюджету

територiаль
07 Орган з п

071201О    Баг

допомога нас

показники Спецiальний

видАтки тА нАдАння крЕдитIв -усього 6 325 640,ОО
Поточнi видатки 6 325 640,ОО

Оплата п ац' ' на вання на за 4  159 041,00

Оплата п З 409 050,00 9 050,ОО
обiтна плата 3 409 050,00 3 4Ю9 05О,00

вання на опла 749 991,00 749 991,00
2166 599,00 2166 599,00

едмети, мате iали, обладнання та iнвента 103 032,ОО 103 032,00

Медикаменти та пе вальнi мате 318 400,00 318 40О,00
85 000,ОО 85 000,00

оплата посл нальних 210 686,00 210 686,00

оплата ком нальних посл гоносi.I.в 1  449 481,00 1  449 481,ОО

Оплата теплопостачання 361  239,00 361  239,00

Оплата водопостачання та водовiдведення 122 269,00 122 269,ОО

Оплата елект 940 257,ОО 940 257,00

Оплата iнших ене гоносi.і.в та iнших ком нальних посл 25 716,ОО 25 716,ОО

Капiтальнi видатки
Надання вн
Надання зовнiшнiх к

і.В. данильч

зазhаченнЯ цифЬ`Ових''кодiв, у разi потреби може бути доповнена iншими показниками.     ;+    г,,  ,"\Jlhан виКористЭнНля бюджетних коштiв затверджуеться одержувачами бюджетних кош"в та п6годж~усться розпорядниками

коL+iв`: .НаявmСt'Ь або вiдсутнiсть вiдбитка печатки одержувачiв бюджетних коштiв на докУментi вiдповiдно до з,gконодавств,а, не е
обов'язковою. для вищих навчальних закладiв та наукових установ,  закладів охорони здdро`в`=Я,"Lцо утримуються за рахунок
бюджетних коштiв (крiм закладiв охорони здоров'я, видатки на якi передбаченi у стапi 87 Б„юджетного кодексу Укра.і.ни) план

)

використання бюджетних коштiв пiдписуеться керiвником установи та затверджуеться у прbядку,`в`станошеному для
кошторИСіВ.                                                                                                                                                                                                                                                           1Ё         [у,`,   ч   ,`^

1

заiвердження
`-.,,)


