
ЗАТtsЕРДЖЕНО
Наказ MiHicTepcTBa фiнансiв УкраТни
28,01.2002 N 57
(у редакцii наказу MiHicTepcTBa фiнансiв Украiни
вiд 26.1 l .20 l2 N l220)
Затверджений у cyMi:
П'ять ллiльйонiв п'ятсот тридцять шiсть тисяч сто

Заступ

ВИКОРИСТАННЯ БЮДЖЕТНИХ КОШТIВ
нА 2022 PIK

36365026 Комvнальне пidпрuелvсmво кВiннацькай iнфорлlацiйнай ценmр>
(Kod за С!РПОУ mа наl.-lменування оdерэtсувача / бюdэrcеппоi усmановu)

м. Вiннuuя
(найменування мiсmа, pa{toHy, обласmi)

вид бюджету мiсцевий бюджет Вiнницькоi мiсысоi територiальноi громади
кодта назва вiдомчоi класифiкацii видаткiвта кредитування бюдlкету 02 llикtlна:з_.ri оРг4rlЦ_УiСrtеРll} lla,lt" PtUta Mirli,C:J'Pit}

4lуIJlllgMrloi Ре*спубlliкrr KpllM. ,rleprKaJзtla а,цпri}Iiс,гра,цiя (обllасllЦерща11||i a,rrMiHicJ,tlalti'b ltmir:cbl.tt!.

код та назва програмноi пru.",t l*iцТТЪйдiткiп ii пЪЬдитування мiсцевих бlодлtетiв (код та ttазва Типовоi програмноi класифiкаuii видаr,кiв та

кредитування мiсцевих бюджеl.iв) 0217530 Iншi заходи v сферi зв'язкv. телекомунiкацi[ та iнфопматики
код економiчноi класrtфiкачii видаткiв бlоджету / кол класифiкацii кредитуваrIня бюлll<егу 2б10

ЛIодмила МЕДВЕДЧУК

- dБffiцУ фffilстання бlОдлtетtIиХ коштiв заповнЮсться за повноlО etcoHoMi,tHoro класиt]liкацiскr видаr,кiВ бюдrкеr,у,га класи(liкацiсtо кред}lтува}lня

ьЁffФfliфýЙ';ння чиtРрових кодiв, у разi пtr,греби лtоrке бчти доповнена iншими показникамtл. 
{)**й,"тання бкlд;кЬних коutтiвзir,вер/о,il,сrос, олер)I(уваllаNlи бюдrttетних KottlTiBTa погол)I(усться розпорядниками коltlгiв, }аявнiсть або 
I

вiлсутнiстЬ вйбитка печатки одер)кУваlIiв бlол)кегtlИх коштiВ на документi вiдповiлно дО законодавства не с обов'язковою, Для виlrrихдавllilльних заклilfflв

та наукових установ, заI<ладiв oxopoнIl здоров'я, що утримуIоться за рахунок бtоджетних кошr'iв (KpiM зак,lадiв охорони здоров'я, вид{тl<и на як1 1 Пl
перелба,rенi у статгi 87 Бюлrкgгного колексу YKpaiHt|). пJIан викорис,гltння бtод;lсетнllх коштiв пiлпttсусться ксрiвttиком уста}lови та 

Рвердх(устьс"у 
t\JVl

llорядку. встанOвленом),для затверд}(енlIя кошторltсiв. _\ l
*** Заповнtос,l ься розпорядниками ни)кtlого рiвlrя. Kpiv голов}lих розпорялtlикiв та нl,tцiональних виIIIих навllаль}ll|х закJlадlв. яким 0езrТD€ерчч 

l
встановленj гlризначенllя у дер)I(авноI\Iу бюдлtетi, I

N з/п показники Загальний фонд Спецiальrlий 4lоrrл Разом

l 2 J 4 5

l ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТIВ - усього 5 536 191,00 5 536 191,00

1.1 Поточнi видатки 5 536191,00 5 536 l91,00

1,1.1 Оплата працi та нарахування на заробiтну плату 5 181 553,00 5 l8l 553,00

1.1.1.1 Заробiтна плата 4 310 7l8,00 4 з l0 7l8,00

1.1.1.2 Нарахування на оплату праlli 870 835,00 870 835,00

1,1,2 Використання ToBapiB i послуr 342 056,00 342 056,00

1.1.2.1 Предмети, матерiаJIи, облацнання та iHBeHTap 270 260,00 270 260,00

|.I.2.2 Оплата послуг (KpiM комунальних) 71 796,00 7l 796.00

1.1.3 Оплата комytrальних послyг та iнших енергоносiiв
1.1.4 lншi поточнi видатки l2 582,00 l2 582,00

2 Капiтальнi видаткtl
.3 Надання внyтрiшнiх кредитiв
.4 Наданrlя зовrliшнiх кредитiв
*

Сергiй БРИГАДИР
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