
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України ■
28 січня 2002 року № 57
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 
від 26 листопада 2012 року №  1220)

ЛІМІТНА ДОВІДКА ПРО БЮДЖЕТНІ АСИГНУВАННЯ ТА КРЕДИТУВАННЯ
на 2017 рік

Видана____________ Відділ освіти Зміївської РДА
(назва установи, яка видала лімітну довідку)

Геніївська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Зміївської районної ради
Х арківської області

Підстава:

(назва установи, якій видається лімітна довідка)

Рішення районної ради XXII сесії VII скликання від 23.12.2016 року

1)3 місцевого бюджету

за

1011020 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними 
закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), 

спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами)
(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)

виділено Три мільйонів чотириста п'ятдесят п'ять тисяч сімсот сімдесят грн., у тому числі на:

Назва видатків за економічною класифікацією видатків 
бюджету та класифікацією кредитування бюджету

Разом Загальний фонд Спеціальний
Фонд

видатки споживання - разом, з них: 3455770,00 3441800,00 13970,00
оплата праці 2482075,00 2482075,00 0,00
оплата комунальних послуг та енергоносіїв 230844,00 230844,00 0,00
видатки розвитку 0,00 0,00 0,00
повернення кредитів до бюджету 0,00 0,00 0,00
надання кредитів із бюджету 0,00 0,00 0,00
усього 3455770,00 3441800,00 13970,00

2) У сумі асигнувань загального фонду бюджету враховано витрати на утримання:

3) Помісячні обсяги асигнувань та надання кредитів загального фонду бюджету встановлено такі*:
січень лютий березень квітень травень червень

319218,00 296671,00 293822,00 260193,00 274181,00 544570,00
липень серпень вересень жовтень листопад грудень

168880,00 156132,00 325091,00 256028,00 276702,00 270312,00

4) Проекти кошторису, плану асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету, плану 
надання кредитів із загального фонду бюджету, плану використання бюджетних коштів, помісячного плану використання 
бюджетних коштів, плану спеціального фонду державного бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ т а . 
відповідних видатків), штатного розпису установи на 2017 рік із зведеними даними та розрахунками повинні бути подані на

В .В.Шаповалова 
(ініціали і прізвище)

1 До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів проставляються код та назва тимчасової 
класифікації видатків та кредування місцевих бюджетів


