
3АТВЕРдЖЕНО
Нака3 Мнiстерства фнансiв Укра.і.ни 28.01.2002  №57  (у
редакцi.і. нака3у Мнiстерства фiнансiв Укра.і.ни
вiд  26.11.2012  N  1220)

затверджений у сумi два мільйона вісiмсот
десять тисяч дев'ятсот гривень оо копiйок (2 810
900,00грн.)      \

--:,,-,,.,

ПЛАН використання бюджетних коштiв
L~--`+-             на  2021  рiк

З9183149      Комунальне некомерцiйне пiдприсмство "Вiнницький регiональний клiнiчний
ЛIКYВаЛЬН?к-#|=Г:8fF8УН"ИнйайЦмеоТ;ЕнСh:Рб#ЁОi#Y##аЧ#9;I.),ПаТОЛОГП"

м.Вiнниця
(найменування мiста, району, областi)

мiсцевий бюджет ВiнницькоТ мiськоТ територiальноТ
вид бюджету
код та назва вiдомчо.і. класифiкацi.і. видаткiв та кредитування бюджету
код та на3ва програмно.і. класифiкацi.I. видаткiв та кредитування державного
бюджету
(код та назва програмно.і. класифiкацi.і. видаткiв та кредитування мiсцевих
бюджетiв (код та назва Типово.і' програмно.і. класифiкацi'і. видаткiв та
кредитування мiсцевих бюджетiв)і
код економiчно.і. класифiкацi.I. видаткiв бюджету / код класифiкацi.і.
кредитування бюджету

громади'
07       Орган з питань охорони здоров'я,

О712152   |ншi програми та заходи у сферi охорони
здоров'я'

N9 з/п Показники Загальний фонд Спецiальний фонд разом
1 2 3 4 5

1 видАтки тА нАдАння крЕдитів -усього 2 8'10 900,ОО 2 810 9ОО,00

1.1 Поточнi видатки 2 810 900,00 2 810 900,00

1.1.1 ВикоЕ]истання товарiв i послvг 2 810 900,00 2 810 900,00

1.1.1.1 Медикаменти  га перев'язувальні матеріали 2  810 900,00 2  8`10  900,00

1.2 Капiтальн видатки
1.з Надання внутр шнiх кDедитiв
1.4 Надання зовнiшнiх к|эедитiв

*
А

ди  екто  " ігор дАнильчук

Заступникдиректора з економIчних питань                                                    ` ##?    Олею ЧЕрниш

м.п..***

* Форма плану використання бюджетних коштiв заповнюеться 3а повною економiчною класифiкацiсю видаткiв та кредитування бе3

зазначен'ня цhфрових``кодiв, у разi потреби може бути доповнена iншими показниками.
" План 'використання бюджетних коштiв затверджуеться одержувачами бюджетних коштiв та погоджуеться ро3порядниками коштiв.

Наявнiсть або вiдсутнiсть вiдбитка печатки одержувачiв бюджетних коштiв на документi вiдповiдно до законодавства не е обов'язковою.
для закладiв фахово.I. передвищо.і. та вищо.і освiти та наукових установ, 3акладів охорони здоров'я, що утримуються за рахунок
бюджетних коштiв (крiм закладiв охорони 3доров'я, видатки на якi передбачені у статтi 87 Бюджетного кодексу Укра.і.ни) план
використання бюджетних коштiв пiдписуеться керiвником установи та 3атверджуеться у порядку, встановленому для затвердження
кошторисiв.
*** Заповнюсться ро3порядниками ни>ю+ого рiвня, крiм головних розпорядників та нацюнальних закладiв вищо.і. освiти, яким

безпосередньо встановленi призначення у державному бюджетi.


