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Додаtо( 1 l
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ЗАТВЕРДКУК)
[иректор,Щепарталтr,rенry освiпr i науки
Чернiвецъкоi ОДА

Вид бюджету Мiсцевшй Дата 08,0',2019-]"

"ЧерЕiвецькпf, коледкдпзайпу та екошомiкп" MicTo Черпiвцi, ЧерпiвецькоIобласт;

Код та назва вIцатшв та з пптапь освiтп i
та Еазва вIцажшта

(код та вrзва програrшоi rласпфiхвцir вцдаrкЬ та прqдЕrувsшr шiсцешос бюжеIiв(.Й." -""" Т-о*i програrшоi rшспфiпцil шдвткЬ та rрqмrувsrfrr
rдiсцевп бюшеТЬ / ТшT асозоIВпспфirачiТвцдаткЬ таrрsщrувsш[дя бюшеть uiсцедого саrrоврядвашя, шiEo зsстооовурть програr.вФцЬовою
Merory)' 0б11120 IIiДГОТОВКа КеДРiВ ВПЩпмв ЕlвчаJrьпшмп зrкJIадlмп I i П piBшiB rкрсдштrцil(к*Ъщ""", TexBircyrrrrrп,

ПЦстава Розпорддrкення 78-р вiд З0.01.19р.
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Код** Наthдеrrуваrпrя

Сума змiн (+

Загаlшпй

фоrц

Спецiшшпй
фощ

рАзом

1 2 _, 4 5

tIДД(ОДIШНЕЯ - усього l800 1800
r тому чпgri:

цоход{ (розшлсати за кодами кllасифiкацiТ доходiв бю.шкету) х
25020000 iншi dжерела власнttх найоdасень бюdсlсепнuх vспанов х 1800 1800
25020100 Блаzоdiйнi внесм, zDoqпu па dаоvнка х 0

25020200

Кошпu, цо опрчмуюпь бюdсоепнi успаноаl Bid пiйрuемспв,
ореанiзацiй, фЬччнttх осiб па Bid iHuttx бюdасепнtlх успанов dм
вuконання цiльовuх захоdiв, у tпому чuслi захоdiв з вidчужешя dм
суспiльнш попреб земельнttх diлплок па роэмiчlенtlх на нш iHulttx
об'скпiв неlцпомоео майна, tцо перебlваюпь у прuмmнiй власноспi
фЬuчнtlх або юрuduчнttх осiб

х 1800 1800

602100 ца почапок перiоф х 0
фiнансування Фозпuсапч за коdамч масuфiкацit фiнансумнtп бюdжепу
,а пuпом бооzовоzо эобов'яэаюlя) х
соверненняlреоuпiв оо оюожепу (розпuсапч м kooaмu проерамноt
ааcuфiмцil мdапкiв па tcpeOuпyaHtл бюdсrcепу, маслфiкацit
rоеdumvванtл бюdпсепv)

ВЩИТКИ ТА НАДАННЯ IСРЕДИТIВ - УСЬОГО х 1800 1800
у толпу чпслl:
видатки (розписаттr за кодаJ\{и eкoнoмlшlol- кIlасифiкацi-l'
видатrсiв бюшсетч)

2000 поточпi вплаткп х 1800 1800

2200 ВпкоDпствпшя ToBapiB i пос.rrчг х 1800 1800

2280
,Щослiдженпя i розробки, oKpeMi заr(одt по реалiзаrдiT

державЕих (регiоналыпос) прогDам
х 1800 1800

l'ж OKpeMi зш(одщ по реаlliзаrдiТ державнD( фегiонаrьlпоt)
IIDогDа}I. не вiдвесенi до заходiв розвитку

х 1800 1800

Керiввик

M.I. Пекарськ
(iriцiа:lп i прiзвщс)

08.02.2019
(члсло, ltaicшp, piK)

У//""Обухгаrrтер7 Н.о. Чоl
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