
ЗАТВЕРДЖЕНО 
наказом Міністерства фінансів України 28.01.2002 №  57 
(у редакції наказу Мінфіну України від 03.02.05р. №  86)

ЛІМІТНА ДОВІДКА 
ПРО БЮДЖЕТНІ АСИГНУВАННЯ ТА КРЕДИТУВАННЯ 

на 2019 рік

Видана _ _  Управлінням освіти Вознесенської міської ради
(назва установи, яка видала лімітну довідку)

________________________ КДНЗ № 11 "Веселка"_____________________________
( назва установи, якій видається лімітна довідка)

Підстава : _ Рішення міської ради від 21.12.2018р. № 22 "Про бюджет міста Вознесенська на 2019 рік"
1) 3 міського бюджету 
за КТПКВКМБ 0611010

код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікаціївидатків 
та кредитуваннямісцевих бюджетів/ Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не 
застосовують програмно-цільового методу)

виділено 2832879,00, у тому числі на
(грн.)

Назва видатків за економічною класифікацією та 
класифікацією кредитування

Разом Загальний фонд Спеціальний фонд

видатки споживання - разом, з них: 3 198 742,00 2 832 879,00 365863
оплата праці працівників бюджетних установ 1 848 127,00 1 848 127,00
оплата комунальних послуг та енергоносіїв 378 689,00 378 689,00

видатки розвитку 0,00
повернення кредитів до бюджету 0,00
надання кредитів із бюджету 0,00
усього 3 198 742,00 2 832 879,00 365 863,00

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

3) *  Помісячні обсяги асигнувань та надання кредитів із загального фонду бюджету встановлено такі:

січень лютий березень квітень травень червень
220408 279268 277663 223416 210 798 126641

липень серпень вересень жовтень листопад грудень
39778 512792 192448 234108 254782 260777

4) Проекти кошторису, плану асигнувань загального фонду, плану надання кредитів загального 
фонду бюджету, плану використаннябюджетних коштів, помісячного розпису спеціального фонду 
міського бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків), 
штатного розпису установи на 2019 рік із зведеними даними та розрахунками повинні бути подані 

зня до 10.01.2019 р. 
число,,.місяць, рік)

І
(підпис)

С.В.Кисільова
(ініциали і прізвище)

гани самостійно приймають рішення щодо потреби подання таких показників


