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УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ

КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

У М. ВІННИЦІ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
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ЗЕЛ&НЙ

ДОВІДКА

ЗАТВЕРДЖУЮ
£ЕГ «Вінницязеленбуд»

(посада)
__________ І.Є.Любовський
іс) (ініціали і прізвище)

про зміни до плану використання бюджетних коштів на 2019 рік
Управління^»..- ‘Ави:;; ■ 

служби України у мВіниииоКОї л
ЗАРЬ

10 27 ГРУ 20В і
я міста, району, області

Вид бюджету місцевий, ---- -гт—"
код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної устаної іи/кодаржувача, на 
05479361 Міське комунальне підприємство «Вінницязелейбуд» м.Вінн 
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування'бюджету 14 Орган з питань благоустрою населених пунктів 
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету
(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної 
класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)) 1416030 Організація благоустрою населених пунктів 
підстава довідка ДКГ та Б №________від________________________________________________________________
Код економічної класифікації видатків бюджету/код класифікації кредитування бюджету 2610.
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№ з/п Показники
Сума змін (+,-), грн.

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд разом

1 *2 3 4 5
1 ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього -207 972,00 -207 972,00
1.1 Поточні видатки -207 972,00 -207 972,00
1.1.1 Заробітна плата 266 426,41 266 426,41
1.1.2 Нарахування на оплату праці 16 602,18 16 602,18
1.1.3 Використання товарів і послуг -407 594,28 -407 594,28
1.1.3.1 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 99 292,39 99 292,39
1.1.3.2 Оплата послуг (крім комунальних) -506 886,67 -506 886,67
1.1.3.3 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв -99 620,18 -99 620,18
1.1.3.3.1 Оплата водопостачання та водовідведення -20 966,21 -20 966,21
1.1.3.3.2 Оплата електроенергії -75 432,70 -75 432,70
1.1.3.3.3 Оплата природного газу -32 007,10 -32 007,10
1.1.3.3.4 Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг 28 785,83 28 785,83
1.1.4 Інші поточні видатки 16 213,87 16 213,87
1.2 Капітальні видатки
1.3 Надання внутрішніх кредитів

Надання зовнішніх кредитів / / /
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