
Видана

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мiнiстерсrва фiнансiв Украiни
28 сiчня 2002 року Ne 57
(у редакцiТ наказу MiHicTepcTBa фiнансiв УкраТни
вiд 04 грудня 2015 року N9 1118)

ЛIМIТНД ДОВIДКЛ ПРО БЮДЖЕТНI ЛСИГНУВЛННЯ ТА КРЕДИТУВАННЯ

ментом освiти i
(назва установи, яка видiца лiмiтну довiдку)

на 2021 piK

Пiдстава:

l) З обласного

ДВНЗ "Чернiвецькпй коледж та економiкц"
(назва установи, якiй видасться лiмiтна довiдкд)

Лiмiтна довИка .ЩФ вiл 30.12.2020 }l} 0б-2418б2

видiлено 13472900.00 грн. на:

Назва видаткiв
за економiчною класифiкацiсю видаткiв бюджgгу та Разом загальний фонд Спецiальний фонд

видатки споживання _ разом, з них: l34,12900 1934400 1508500

|оплата працi 0

оплата комунмьних послуг та
видатки розвитку 30000 30000
повернення цредитiв до бюджету
Еадання кредитiв iз бюджету
усього 13472900 1 1934400 1538500

помiсячнi обсяги асигЕувань та надання кредитiв загального встановлено TaKi*:
Сiчень Лютий Березень KBiTeHb Травень Червень
96 l 300 91б700 9 l 8з00 905000 l 023 800 l l39000
Липень Серпень Версень Жовтень Листопад Грулень
99l460 940700 968280 l0039l0 l l43900 1022050

4) Проекти кошторису, плану асигнувань (за винJIтком надання кредитiв з бюджеry) загального фонду
бюджету, плану надаНня кредитiВ iз загального фонry бюджету, плану використання бюджетних коштiв,
помiсячного плану використання бюджетних коштiв, гшану спецiшьного фонду державного бюджеry (за
винятком власних надходжень бюджетних установ та вiдповiдних видаткiв), штатного розпису установи
Ha202l pik iз зведеними даними та розр:lхунками повиннi бри поданi на затвердження до

l ,rрбграмно,цiльового меюду смаданшI та виконання мiсцевих бюджетiв проставляються код та назва
т ацii видаткiв та lФедитування мiсцевих бюджетiв.

(

(

(

.2021

Л.П.Iýркан
(iнiцiшlи i прiзвище)

tсЛо, lrlсяць,
самостiйно приймають рiшеlrня щодо потреби подання таких показникiв.

piK)



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ MiHicTepcTBa фiнансiв УкраТни
28 сiчня 2002 року Ne 57
(у редакцiТ наказу MiHicTepcTBa фiнансiв Украiни
вiд 04 грудня 2015 року N9 1118)

ЛIМIТНЛ ДОВIДКЛ ПРО БЮДЖЕТНI ЛСИГНУВАННЯ ТЛ КРЕДИТУВЛННЯ
на 2021 niK

Видана ментом освiти i
(назва установи, яка видала лiмiтну довiдку)

двнз,, коледж дизайну та економiки''
(назва установи, якiй видаегься лiмiтна довiдка)

Пiдстава: Лiмiтна ДОВiдка !Ф вiл 30.12.2020 J\} 0б-241862

(код та назва програмноi класифiкацiт видаткiв та

асифiкацii видаткiв та крдитування мiсцевих

вllдiлено 2250300.00 грн. на:

назва видаткiв
за економiчною класифiкацiею видаткiв бюджету та Разом Загальний фонл Спецlальний фондвидатки споживання - разом. з них: 2250300 2250300 0

сплата працi 0
)плата коNrунальних пос,rrуг та 0

видатки розвитку
повернення кредитiв до бюдхiег1
надання кредитiв iз бюджету 0

усього 2250300 2250300

я:

4) Проекги кошторису' плану асигнувань (за винJIтком наданшI кредитiв з бюджеry) загального фондубюджету, плану надання кредитiв iз загалlьного фонry бюджеry, плану використання бюджетних коштiв,
помiсячного плану використання бюджетнrх коштiв, плану спецiального фон.ry державного бюджеry (за
вин,IткоМ власниХ надходженЬ бюджsтниХ устаноВ та вiдповiдних видаткiв), штатного розпису установиHa202l piK iз зведеними даними та розр:lхунками повиннi бути поданi на затвердж""r" до

l 8.0l .202l

l ,щоlз ]рr!Фамно-uiльового меюду скпадання та виконання мiсцевих бюджетiв проставляються код та назватимча фЦii видаткiв та кредит}ъання мiсцевих бюджетiв.

Помiсячнi обсяги асигнувань та надання кредггiв a*un""o- встановлено TaKi*
Сiчень Лютий Березень KBiTeHb Гравень Червень
lз9560 l 64300 l 70980 |73230 222800 429800

Липень Серпень Версень Жовтень Листопад Грудень
78860 87700 l89l00 l 89l00 l 95800 209070

(

(

приймають рiшення щодо потреби подання Taklrx показникiв.


