
(грн)

Найменування КЕКВ Січень Лютий Березень Квітень Травень Червень Липень Серпень Вересень Жовтень Листопад Грудень Разом на рік

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Оплата праці 2110 0,00

Нарахування на оплату праці 2120 0,00

Медикаменти та перев'язувальні матеріали 2220 0,00

Продукти харчування 2230 0,00

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 0,00

Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації 

державних (регіональних) програм
2281

0,00

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не 

віднесені до заходів розвитку
2282

14200,00 8200,00 14200,00 14200,00 20200,00 14200,00 14200,00 11285,00 31115,00 28200,00 170000,00

Соціальне забезпечення 2700 0,00

Інші видатки 5000* 0,00

УСЬОГО 0,00 14200,00 8200,00 14200,00 14200,00 20200,00 0,00 14200,00 14200,00 11285,00 31115,00 28200,00 170000,00

Керівник

Керівник бухгалтерської служби / начальник планово-фінансового підрозділу

М.П.**

9 січня 2019 року
(число, місяць, рік)

* Технічний код, який включає в себе всі коди економічної класифікації видатків бюджету, крім тих, що виділені окремо.

** Заповнюється розпорядниками нижчого рівня, крім головних розпорядників та національних вищих навчальних закладів, яким безпосередньо встановлені призначення у державному бюджеті.

  (число, місяць, рік)

(підпис)

(ініціали і прізвище)

код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету  

(ініціали і прізвище)

Вид бюджету  МІСЦЕВИЙ

(підпис)

Андрюк Михайло Іванович

М.П.

21449448  Вижницька районна рада

НА 2019 РІК

код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету   01  Апарат (секретаріат) місцевої ради, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські ради, районні ради і ради міст обласного та республіканського Автономної Республіки Крим, районного значення, селищні, сільські ради, районні ради у міста

м.Вижниця Вижницького району Чернівецької обл.

ПЛАН АСИГНУВАНЬ (ЗА ВИНЯТКОМ НАДАННЯ КРЕДИТІВ З БЮДЖЕТУ) ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ БЮДЖЕТУ

(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації 

видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)1    0113192  Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб 

з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість)

(код за ЄДРПОУ та найменування  бюджетної установи)

(найменування міста, району, області)

Мойсей Олена Іванівна

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

28 січня 2002 року № 57

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 26 листопада 2012 року № 1220)

9 січня 2019 року

Андрюк Михайло Іванович

(сума словами і цифрами)

Голова районної ради
(посада)                      

Сто сімдесят тисяч

(ініціали і прізвище)(підпис)


