
Затверджений у С'''1і дванадцять тисяч чотириста п'ятдесят дві гривні 

12452 грн. 
(сума словами і цифрами) 

ня освіти і науки 

Н.О. Гончарова 

(підпис) (ініціали і прізвище) 

16.01.2019 р. 
(число, місяць, рік) 

ПЛАН АСИГНУВАНЬ (ЗА ВИНЯТКОМ НАДАННЯ КРЕДИТІВ З БЮДЖЕТУ) ЗАГ АЛЬНОГО ФОНДУ БЮДЖЕТУ 

на 2019 рік 

31499822 Сумський дошкільний навчальний заклад (нсла - садок) №23 "Золотий ключик" м.Сумн, Сумської області 

(код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи) 

м.Сумн 

(найменування міста, району, області) 

Вид бюджету __ Міський _________________________ _ 

код та назва відомчої класифікації видатків та кредиrування бюдже-rу __ 06 Управлі1ши освіти і науки Сумської міської ради ______ , 

код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету ________ _ 

мл. 

(код та назва програмної класифікації вцдатків та кредитування місttевих 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) __ О613140 "Оздоровленни та відпочннок дітей (крім заходів з оздоровленни дітей, шо здійснюєтьси за 
рахунок коштів 11а оздоровленни громадин, икі ностраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" __ ). 

(грн.) , . 
Найменування КЕКВ січень лютий березtнь квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад r·рудеш. разом на рік 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Оплата праці 2110 о 

Нарахування на оплату праці 2120 о 

Медикаменти та перев'язувальні матеріали 2220 о 

Продукти харчування 2230 4016 4300 4136 12452 

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 о 
дослщження 1 розрооки, окрем1 заходи розвитку 

2281 о 
по реалізації державних (регіональних) програм 
Uкрем1 заходи по реал1зац11 державних 

(регіональних) програм, не віднесені до заходів 2282 о 

розвитку 

Соціальне забезпечення 2700 о 

Інші видатки 5000* о 

УСЬОГО о о о о о 4016 4300 4136 о о о о 12452 

Кеnівник ~r Н.І. Грнмайло 
, " ,. 

.Керjвнйк бухrалте'JІС~кої с;rужби/начальник планово -
· фіна~°\совоrо ттідрозді)Іу . ' 

~ О.А. Берестовська 

(підпис) (ініціали і прізвище) 

мл.** .. . ' 
· .. 16.0l;20H р.. і 
~И'СщмісяЦь;рік) ' 


