
3АТВЕРдЖЕНО
Наказ Мiнiстерства фiнансiв Укра.і.ни 28.О1.2002   №57   (у
редакцi.I. наказу Мiнiсгерства фiнансiв Укра.I.ни
вiд  26.11.2012  N  122О)
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истАння БюджЕтних коштIв
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З9183149     Комунальне некомерцiйне пiдприемство ''Вiнницький регiональний клiнiчний
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мiсцевий бю
вид бюджету
код та назва вiдомчо.і. класифiкацi.і. видаткiв та кредитування бюджету
код та назва програмно.I. класифiкацi.I. видаткiв та кредитування
державного бюджету
(код та назва програмно.і. класифiкацi.I. видаткiв та кредитування
мiсцевих бюджетiв (код та назва Типово1. програмно.і. класифiкацi.і
видаткiв та кредитування мiсцевих бюджетiв)
код економiчно.I. класифiкацi.і. видаткiв бюджету / код класифiкацi.і.
кредитування бюджету

територiально.і. ##[#:'.\:Т:.:`:,Тг:-`F\AО,Т,:f-$^*ф$Ёi:,:^\:`.`:\`,н\.],§
07 Орган з пита ь охорони

0712152    Iншiп
здоров'я

ограми

Показники Спецiальний

видАтки тА нАдАння крЕдитів - 5 746 248,00 5 746 248,ОО
5 746 248,00Поточнi видатки 5 746 248,00

истання това iв i посп 5 746 248,00 5 746 248,00
5 746 248,00медикаменти та пе 5 746 248,ОО

Капiтальнi видатки
Надання вн
Надання зовнiшнiх к

директор**

головний бухгалтер**
/

м п.:,*

lfрр!.#Олwп
(число,  мiсяць,  рiк)

* Форма плаhу

I.в. данильчук

(iнiцiали  i прiзвище)

I.А.  Немировська
(iнiцiали  i  прiзвище)

ання бюджетних коштiв заповнюеться за повною економiчною класифiкацiсю видаткiв та кредитування без
за?НачеНня цифр,t)ри* кодiв, у разi потреби може бути доповнена iншими показниками.
" гТланвиkористання бюджетних коштiв затверджуеться одержувачами бюджетних коштjв та погоджуеться розпорядниками

коштiв. Наявнiсть або вiдсутнiсть вiдбитка печатки одержувачiв бюджетних коштiв на документi вiдповiдно до законодавства не е
обов'язковою. для вищих навчальних закладiв та наукових установ, закладiв охорони здоров'я, що утримуються за рахунок
бюджетних коштiв (крiм закладiв охорони здоров'я, видатки на якi передбаченi у стапi 87 Бюджетного кодексу Укра.і.ни) план
використання бюджетних коштiв пiдписусться керiвником установи та затверджуеться у порядку, встановленому для затвердження
кошторисiв.
*** Заповнюсться розпорядниками нижчого рiвня, крiм головних розпорядникiв та нацiональних вищих навчальних закладiв, яким

безпосередньо встановленi призначення у державному бюджеЛ.
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