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про зміни до плану використання 6roflWr««Tl^mTiBI"::r
на 2020 рік

Номер 7
Дата о / г .  S J o Z G J O /r )

Вид бюджету місцевий бюджет Вінницької міської об’єднаної територіальної громади,
код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи/одержувача, найменування міста, району, області
36365026, Комунальне підприємство «Вінницький інформаційний центр», м. Вінниця,
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету 02 Виконавчі органи місцевих рад,
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету_____________________
(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації 
видатків та кредигування-^ісцевих бюджетів)), 0217530 Інші заходи ■ 
підстава J * U / U  г£>є£-
Код економічної класифікаїб/видатків бюджету/код класифікації кредитування

іері ЗВ язку, S  &
І  а- ЯУ9/У &Г Я- 20*0/3
ування бюджету 26ЇО, 3210

(ГРІ:).

№ з/п Показники
Сума змін (+,-), грн.

загальний
фонд

спеціальний
фонд

разом

1 2 3 4 5
1 ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ -  

усього -2 447 183,00 -960,00 -2 448 143,00

1.1 Поточні видатки -2 447 183,00 -2 447 183,00
1.1.1 Оплата праці та нарахування на заробітну 

плату -1 450 149,00 -1 450 149,00
1.1.1.1 Заробітна плата -1 211 256,00 -1 211 256,00
1.1.1.2 Нарахування на оплату праці -238 893,00 -238 893,00
1.1.2 Використання товарів і послуг -442 548,00 -442 548,00

1.1.2.1 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар -294 715,00 -294 715,00
1.1.2.2 Оплата послуг (крім комунальних) -147 833,00 -147 833,00
1.1.3 Оплата комунальних послуг та інших 

енергоносіїв -69 020,00 -69 020,00
1.1.3.1 Оплата електроенергії -69 020,00 -69 020,00
1.1.4 Інші поточні видатки -485 466,00 -485 466,00
1.2 Капітальні видатки -960,00 -960,00

1.2.1 Придбання основного капіталу -960,00 -960,00
1.2.2 Придбання обладнання і предметів 

довгострокового користування
-960,00 -960,00 1

1.3 Надання внутрішніх кредитів д <9



(підпис)

(підпис)

(ініціали і прізвище)

Медведчук Л.О.
(ініціали і прізвище)

Головний бухв

f / Uо 
1«

йо плану використання бюджетних коштів заповнюється за повною економічною класифікацією видатків бюджету та класифікацією кредитування 
Гкодів, у разі потреби може бути доповнена іншими показниками.

^використання бюджетних коштів затверджується одержувачами бюджетних коштів та погоджується розпорядниками коштів. Наявність або відсутність відбитка 
печатки одержукМ№(й$джетних коштів на документі відповідно до законодавства не є обов’язковою. Для вищих навчальних закладів та наукових установ, закладів охорони здоров’я, що 
утримуються за рахунок бюджетних коштів (крім закладів охорони здоров’я, видатки на які передбачені у статті 87 Бюджетного кодексу України), довідка про зміни до плану використання 
бюджетних коштів підписується керівником установи та затверджується у порядку, встановленому для затвердження кошторисів.
*** Заповнюється розпорядниками нижчого рівня, крім головних розпорядників та національних вищих навчальних закладів, яким безпосередньо встановлені призначення у державному 
бюджеті.

^Заповнюється розпорядниками бюджетних коштів за відповідними кодами класифікації, тільки за якими вносяться зміни.


