	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 2018 рік
	Вид бюджету	місцевий	Номер	19
	Дата	25.09.2018
	код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету	01	Апарат (секретаріат) місцевої ради (Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та 
	Севастопольської міських рад, районних рад і рад міст обласного та республіканського Автономної Республіки Крим, 
	районного значення, селищних, сільс
	код та назва програмної класифікації видатківта кредитування
	державного бюджету                                                                                               __________________________________________________________________________________________________
	(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва 	0110150	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної 
	Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової 	ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад
	класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не 	1
	Відділ-виконавець	Смідинська  сільська  рада 
	Підстава	рішення  сесії  №38/7 від 20.09.2018 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	0,00	0,00	10500,00	0,00	0,00	0,00	10500,00
УСЬОГО	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10500,00	0,00	0,00	0,00	10500,00
	Головний бухгалтер	Головний   бухгалтер
	Голуб Л.С.	Голуб Л.С.
	(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 2018 рік
	Вид бюджету	місцевий	Номер	19
	Дата	25.09.2018
	код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету	01	Апарат (секретаріат) місцевої ради (Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та 
	Севастопольської міських рад, районних рад і рад міст обласного та республіканського Автономної Республіки Крим, 
	районного значення, селищних, сільс
	код та назва програмної класифікації видатківта кредитування
	державного бюджету                                                                                               __________________________________________________________________________________________________
	(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва 	0111010	Надання дошкільної освіти
	Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової 
	класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не 	1
	Відділ-виконавець	Смідинська  сільська  рада 
	Підстава	рішення  сесії  №38/7 від 20.09.2018 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	15100,00	0,00	-15100,00	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	0,00	0,00	2200,00	0,00	0,00	0,00	2200,00
УСЬОГО	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17300,00	0,00	-15100,00	0,00	2200,00
	Головний бухгалтер	Головний  бухгалтер
	Голуб Л.С.                                                                        Голуб Л.С.
	(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 2018 рік
	Вид бюджету	місцевий	Номер	19
	Дата	25.09.2018
	код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету	01	Апарат (секретаріат) місцевої ради (Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та 
	Севастопольської міських рад, районних рад і рад міст обласного та республіканського Автономної Республіки Крим, 
	районного значення, селищних, сільс
	код та назва програмної класифікації видатківта кредитування
	державного бюджету                                                                                               __________________________________________________________________________________________________
	(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва 	0117110	Реалізація програм в галузі сільського господарства
	Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової 
	класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не 	1
	Відділ-виконавець	Смідинська  сільська  рада 
	Підстава	рішення  сесії  №38/7 від 20.09.2018 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	5000,00	0,00	0,00	0,00	5000,00
	 (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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
УСЬОГО	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	5000,00
	Головний бухгалтер                                                            Головний   бухгалтер 
	Голуб Л.С.	Голуб Л.С.
	(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 2018 рік
	Вид бюджету	місцевий	Номер	19
	Дата	25.09.2018
	код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету	01	Апарат (секретаріат) місцевої ради (Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та 
	Севастопольської міських рад, районних рад і рад міст обласного та республіканського Автономної Республіки Крим, 
	районного значення, селищних, сільс
	код та назва програмної класифікації видатківта кредитування
	державного бюджету                                                                                               __________________________________________________________________________________________________
	(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва 	0119770	Інші субвенції з місцевого бюджету
	Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової 
	класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не 	1
	Відділ-виконавець	Смідинська  сільська  рада 
	Підстава	рішення  сесії  №38/7 від 20.09.2018 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	0,00	0,00	27300,00	0,00	0,00	0,00	27300,00
УСЬОГО	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27300,00	0,00	0,00	0,00	27300,00
	Головний бухгалтер	Головний   бухгалтер
	Голуб Л.С.	Голуб Л.С.
	(підпис)              (ініціали і прізвище)
* Технічний код, який включає в себе всі коди економічної класифікації видатків бюджету, крім тих, що виділені окремо.

