	Додаток 2
	до Інструкції про складання і виконання розпису Державного бюджету України (у редакції 
	наказу Міністерства фінансів України 26.11.2012 № 1220)
	ЗАТВЕРДЖУЮ
	Сільський  голова
	(посада)
	Піцик  О.І.
	Довідка	М.П.	(підпис)          (ініціали і прізвище)
	про зміни до помісячного розпису асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету 
	на 2019 рік
	Вид бюджету	місцевий	Номер	22
	Дата	23.07.2019
	код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету	01	Смідинська  сільська  рада
	код та назва програмної класифікації видатківта кредитування
	державного бюджету                                                                                               __________________________________________________________________________________________________
	(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та 	0111010	Надання дошкільної освіти
	назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)
	Відділ-виконавець	Смідинська  сільська  рада 
	Підстава	рішення  сесії  №45/5від 12.07.2019 року	(грн.)
		 	Сума змін (+,-)
	КЕКВ	Найменування	у тому числі за місяцями:	разом на рік
	січень	лютий	березень	квітень	травень	червень	липень	серпень	вересень	жовтень	листопад	грудень
2110	Оплата праці	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2120	Нарахування на оплату праці	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2220	Медикаменти та перев`язувальні 	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	матеріали
2230	Продукти харчування	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2270	Оплата комунальних послуг та 	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4000,00	0,00	0,00	-4000,00	0,00	0,00	0,00
	енергоносіїв
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	 розвитку по реалізації державних 
	(регіональних) програм
2282	Окремі заходи по реалізації державних	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	 (регіональних) програм, не віднесені 
	до заходів розвитку
2700	Соціальне забезпечення	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5000	*	Інші видатки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1400,00
УСЬОГО	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5400,00	0,00	0,00	-4000,00	0,00	0,00	1400,00
	Головний  бухгалтер	Головний  бухгалтер
	Савінчук А.В.	Савінчук А.В.
	(підпис)              (ініціали і прізвище)
* Технічний код, який включає в себе всі коди економічної класифікації видатків бюджету, крім тих, що виділені окремо.

	Додаток 2
	до Інструкції про складання і виконання розпису Державного бюджету України (у редакції 
	наказу Міністерства фінансів України 26.11.2012 № 1220)
	ЗАТВЕРДЖУЮ
	Сільський  голова
	(посада)
	Піцик  О.І.
	Довідка	М.П.	(підпис)          (ініціали і прізвище)
	про зміни до помісячного розпису асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету 
	на 2019 рік
	Вид бюджету	місцевий	Номер	22
	Дата	23.07.2019
	код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету	01	Смідинська  сільська  рада
	код та назва програмної класифікації видатківта кредитування
	державного бюджету                                                                                               __________________________________________________________________________________________________
	(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та 	0111020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-
	назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)	дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами
	Відділ-виконавець	Смідинська  сільська  рада 
	Підстава	рішення  сесії  №45/5від 12.07.2019 року	(грн.)
		 	Сума змін (+,-)
	КЕКВ	Найменування	у тому числі за місяцями:	разом на рік
	січень	лютий	березень	квітень	травень	червень	липень	серпень	вересень	жовтень	листопад	грудень
2110	Оплата праці	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2120	Нарахування на оплату праці	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2220	Медикаменти та перев`язувальні 	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	матеріали
2230	Продукти харчування	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2270	Оплата комунальних послуг та 	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	енергоносіїв
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	 розвитку по реалізації державних 
	(регіональних) програм
2282	Окремі заходи по реалізації державних	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	 (регіональних) програм, не віднесені 
	до заходів розвитку
2700	Соціальне забезпечення	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5000	*	Інші видатки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19100,00
УСЬОГО	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19100,00
	Головний  бухгалтер	Головний  бухгалтер
	Савінчук А.В.	Савінчук А.В.
	(підпис)              (ініціали і прізвище)
* Технічний код, який включає в себе всі коди економічної класифікації видатків бюджету, крім тих, що виділені окремо.

	Додаток 2
	до Інструкції про складання і виконання розпису Державного бюджету України (у редакції 
	наказу Міністерства фінансів України 26.11.2012 № 1220)
	ЗАТВЕРДЖУЮ
	Сільський  голова
	(посада)
	Піцик  О.І.
	Довідка	М.П.	(підпис)          (ініціали і прізвище)
	про зміни до помісячного розпису асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету 
	на 2019 рік
	Вид бюджету	місцевий	Номер	22
	Дата	23.07.2019
	код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету	01	Смідинська  сільська  рада
	код та назва програмної класифікації видатківта кредитування
	державного бюджету                                                                                               __________________________________________________________________________________________________
	(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та 	0116030	Організація благоустрою населених пунктів
	назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)
	Відділ-виконавець	Смідинська  сільська  рада 
	Підстава	рішення  сесії  №45/5від 12.07.2019 року	(грн.)
		 	Сума змін (+,-)
	КЕКВ	Найменування	у тому числі за місяцями:	разом на рік
	січень	лютий	березень	квітень	травень	червень	липень	серпень	вересень	жовтень	листопад	грудень
2110	Оплата праці	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2120	Нарахування на оплату праці	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2220	Медикаменти та перев`язувальні 	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	матеріали
2230	Продукти харчування	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2270	Оплата комунальних послуг та 	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	енергоносіїв
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	 розвитку по реалізації державних 
	(регіональних) програм
2282	Окремі заходи по реалізації державних	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	 (регіональних) програм, не віднесені 
	до заходів розвитку
2700	Соціальне забезпечення	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5000	*	Інші видатки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10250,00
УСЬОГО	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10250,00
	Головний  бухгалтер	Головний  бухгалтер
	Савінчук А.В.	Савінчук А.В
	(підпис)              (ініціали і прізвище)
* Технічний код, який включає в себе всі коди економічної класифікації видатків бюджету, крім тих, що виділені окремо.

	Додаток 2
	до Інструкції про складання і виконання розпису Державного бюджету України (у редакції 
	наказу Міністерства фінансів України 26.11.2012 № 1220)
	ЗАТВЕРДЖУЮ
	Сільський  голова
	(посада)
	Піцик  О.І.
	Довідка	М.П.	(підпис)          (ініціали і прізвище)
	про зміни до помісячного розпису асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету 
	на 2019 рік
	Вид бюджету	місцевий	Номер	22
	Дата	23.07.2019
	код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету	01	Смідинська  сільська  рада 
	код та назва програмної класифікації видатківта кредитування
	державного бюджету                                                                                               __________________________________________________________________________________________________
	(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та 	0117461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів 
	назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)	місцевого бюджету
	Відділ-виконавець	Смідинська  сільська  рада 
	Підстава	рішення  сесії  №45/5від 12.07.2019 року	(грн.)
		 	Сума змін (+,-)
	КЕКВ	Найменування	у тому числі за місяцями:	разом на рік
	січень	лютий	березень	квітень	травень	червень	липень	серпень	вересень	жовтень	листопад	грудень
2110	Оплата праці	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2120	Нарахування на оплату праці	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2220	Медикаменти та перев`язувальні 	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	матеріали
2230	Продукти харчування	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2270	Оплата комунальних послуг та 	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	енергоносіїв
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	 розвитку по реалізації державних 
	(регіональних) програм
2282	Окремі заходи по реалізації державних	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	 (регіональних) програм, не віднесені 
	до заходів розвитку
2700	Соціальне забезпечення	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5000	*	Інші видатки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160000,00
УСЬОГО	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160000,00
	Головний  бухгалтер	Головний  бухгалтер
	Савінчук А.В.	Савінчук А.В.
	(підпис)              (ініціали і прізвище)
* Технічний код, який включає в себе всі коди економічної класифікації видатків бюджету, крім тих, що виділені окремо.

	Додаток 2
	до Інструкції про складання і виконання розпису Державного бюджету України (у редакції 
	наказу Міністерства фінансів України 26.11.2012 № 1220)
	ЗАТВЕРДЖУЮ
	Сільський  голова
	(посада)
	Піцик  О.І.
	Довідка	М.П.	(підпис)          (ініціали і прізвище)
	про зміни до помісячного розпису асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету 
	на 2019 рік
	Вид бюджету	місцевий	Номер	22
	Дата	23.07.2019
	код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету	01	Смідинська  сільська  рада 
	код та назва програмної класифікації видатківта кредитування
	державного бюджету                                                                                               __________________________________________________________________________________________________
	(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та 	0118311	Охорона та раціональне використання природних ресурсів
	назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)
	Відділ-виконавець	Смідинська  сільська  рада 
	Підстава	рішення  сесії  №45/5від 12.07.2019 року	(грн.)
		 	Сума змін (+,-)
	КЕКВ	Найменування	у тому числі за місяцями:	разом на рік
	січень	лютий	березень	квітень	травень	червень	липень	серпень	вересень	жовтень	листопад	грудень
2110	Оплата праці	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2120	Нарахування на оплату праці	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2220	Медикаменти та перев`язувальні 	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	матеріали
2230	Продукти харчування	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2270	Оплата комунальних послуг та 	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	енергоносіїв
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	 розвитку по реалізації державних 
	(регіональних) програм
2282	Окремі заходи по реалізації державних	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	 (регіональних) програм, не віднесені 
	до заходів розвитку
2700	Соціальне забезпечення	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5000	*	Інші видатки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25100,00
УСЬОГО	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25100,00
	Головний  бухгалтер                                                                 Головний  бухгалтер
	Савінчук А.В.                                                                Савінчук А.В.

	(підпис)              (ініціали і прізвище)
* Технічний код, який включає в себе всі коди економічної класифікації видатків бюджету, крім тих, що виділені окремо.

