
Додаток 9

до Iнструкцii про складання i виконання

розпису.Щерясавного бюдпсеry Украiни
(у редакцii наказу MiHicTepcTBa

фiнансiв УкраТни
26.1 !.20l2 M 1220)

ЗАТВЕРДЖУЮ

ригАдир

довIдкА
використання бюджетних коштiв

на 2022 piK

вид бюджету мiсцевuй бюluсеm Вiннuцькоt Micbkot mерumорiФlьноt lромаdu,
кол за СЩРПОУ та наЙменрання бюджетноТ усганови/одержувача, найменуъання MicTa" району, областi
3 63 б 50 26, KoJltyшulbшe пidпрuемсmво к Вiннuцькuй iнформацiйнuй ценmрD, м. Вiннuця,
код та назва вiдомчоi класиdliкацii видаткiв та кредитчвання бюджету 02 Вuконавчi орzонu мiсцевuх раd,
код та назва ппограмноi класифiкацii видаткiв та кредитчъання державного бюджgгу
(код та назва програмноi шасифiкацiТ видаткiв та кредитування мiсцевих бюджстiв (код та назва Типовоi програмноТ
класифiкачiТ )ру},}4,u(/Zl/-
пlдстава
Код

м.п.,l.*{<
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^вiдки 
про змiни до плану викорисгання бюджетнлп коштiв заповню€ться за повною eKotlotvliчHottl , dЦl

класифiкаitiсrо виltаткiв бrо;tlксчу та кrtасиthiкаrtiсtо кпслит.уваrtllя бlоlшет,у без зазначення цифрових -"дЬ. у p*l "офО" - l------=- 
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ffi9 пlдпис

про змiни до плану

Jф з/п
показники

Сума змiн (+,-), грн.

загальний фонд спецiальний
фо"д

разом

1 2 J 4 5

1 ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕД,IТIВ - усього -3 97l480.00 -3 971 480,00
1.1 Поточнi видаткц
1.2 Капiтальнi видатки -3 971 480,00 -3 971 480,00

1.2.1 Придбання основного капiталу -3 971 480,00 -3 971 480,00

1.2.1.| Капiтальне будiвництво (придбання) iнших об' eKTiB -3 971 480,00 _3 97l 480,00
1.3 Надання внутрiшнiх кредитiв
1.4 Надання зовнiшцiх кредитiв
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може буги доповнена iншими пока:tниками.
** Щовiдка про змiни до плану використання бюджетних коштiв затверджуеться одерж}вачами бюджетних коштiв та
погоджуеться розпорядниками коштiв. Наявнiсгь або вiдсугнiсть вiдбитка печатки одержувачiв бюджетних коштiв на
документi вiдповiднО до законодавСтва не е обов'язковоЮ. .Щля вищиХ навчаJIьниХ au*uдi" та наукових установ, закладiв
охоронИ здоров'я, що угримуоТься за рахунОк бюджетних коштiв (KpiM закладiв охорони aдоро"'", видатки на якi
передбаченi у сгатгi 87 Бюджегного кодексу Украiъи), довiдка про змiни до .rna"y 

"rпорrстання 
бюджетних коштiв

пiдписуеться керiвником установи тазатверджу€ться у порядку, встановленому для затвердження кошторисiв.*** Заповнюеться розпорядниками нижчого рiвня, KpiM головних розпор"дrrп-iв та нацiональних вищих навчаJIьних
зак.падiв, яким безпосередньо встановленi призначення у державному бюджетi.

;;--'заповнюеться 
розпорядниками бюджетних коштiв за вiдповiдними кодами класифiкачii, тiльки за якими вносяться змiни.


