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,tt. Вiннuця
(на Ги,ле нува н ня м i с mа, ра lioHy, облсt спti)

Вид бюджету мiсцевий бюджет ВiнницькоI MicbKoi теритоDiальноi громади
кодтаназвавiдомчоiкласифiкацiiвидаткiвтакредитуваннябюдлtету 02 l}иrcoHaB'li opl-a[t_ll п

AB,r,oHtlMlltli I'
CeBac,l,tlllo;l ьý
код та назва програмноi класиtРiкацii видаткiв та кредиryвання мiсцевих бюджетiв (код та назва Типовоi програмноi класи(liкаuii видаткiв та

кредитування мiсцевих бlодлtетiв) 0217330 Бчдiвництво iнших об'ектiв комунальноi власнОстi
код економiчноi класифiкачii видаткiв бrоджеry / код класи(liкачii кредитування бrолll<ету 32 1 0

Людмила МЕДВЕДЧУК

{Фкrq,п4еtiFЬJrjdflисr,ання бкlдrItетних коштiв заповнюеться за повною eKoHoMi,tHoto класиdliкачiсю видаткiв бtоджету та класи(liкацiсrо кредитуваlIня
б;iltфЗЙfofr';Ёння циdlрових кодiв, у разi потреби MorKe бути доповнеIjа iншими показниками, П
** План використання бюдrIсетних коштiв затвердr(усться одер)I(уваtlами бlодяtетних коштiв та погод)I(усться розпорядниками KoulTiB, l lаявнiсть абО I

та наукових установ, закладiв охорони здоров'я, що утримуються за рахунок бtодлtетних кошr,iв (KpiM закладiв охорони здоров'я,/вида't'ки на якr .< 
Шпередбаченi у статri 87 Бюджетного кодексу Украiни), план використагtltя бlоджетних коштiв пiдписусться керlвtlиком установ{ га заr'вердlIсусться у

*** Заповtltоеться розпорядниками ниr(чого рiвня, KpiM головних розпорлдникiв та наr(iональнtлх виttlих навчальних закладiв, якиti
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N з/п показники
загальний

фонд
спецiальний

фонд
Разом

1 2 J 4 5

l
ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТIВ -

Yсього
3 97l 480,00 3 97l 480,00

1.1 Поточнi видатки
1.2 капiтальнi видатки 3 971 480,00 3 97l 480,00

1.2,1 придбання основного капiталy 3 97l 480,00 3 971 480,00

|.2,1,l
Капiтальне булiвництво (придбання) iнших
об'сктiв

з 97l 480,00 3 97l 480,00

1.3 Надання внутрiшнiх кредllтiв
1.4 Надання зовнiшнiх кредитiв
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