
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 
від 28.01.2002 №57 (у редакції наказу 

Міністерства фінансів України від 
26.11.2012 №1220)

ЛІМІТНА ДОВІДКА
про бюджетні асигнування та кредитування 

на 2020 рік

Видана__________________________ Департаментом освіти та гуманітарної політики_______________________________
(назва установи, яка видала лімітну довідку)

____________________________________ Черкаська ДМШ № 1 ім. М.В. Лисенка____________________________________
(назва установи, якій видається лімітна довідка)

Підстава: рішення ЧМР від 27.12.2019 № 2-5671 ’’Про міський бюджет міста Черкаси на 2020 рік”
1)3 міського бюджету
за КПКВК 0611100 ’’Надання спеціальної освіти мистецькими школами” (за рахунок коштів місцевого бюджету) 

код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної
класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

Шістнадцять мільйонів двісті шістдесят вісім тисяч п'ятдесят три гривні 00
виділено: _________________________________ копійок_________________________________  у тому числі на:

Назва видатків за економічною 
класифікацією та класифікацією 

кредитування
Разом Загальний фонд Спеціальний фонд

Видатки споживання - разом, 
з них 16 150 493,00 15 538 953,00 611 540,00

оплата праці 15 471 299,00 15 109 299,00 362 000,00
оплата комунальних послуг та 
енергоносіїв 350 547,00 350 547,00 0,00

Видатки розвитку 117 560,00 0,00 117 560,00
повернення кредитів до бюджету 0,00 0,00
надання кредитів із бюджету 0,00 0,00
УСЬОГО: 16 268 053,00 15 538 953,00 729 100,00
2) У сумі асигнувань загального фонду бюджету враховано витрати на утримання:

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

Січень Лютий Березень Квітень Травень Червень

1 139 707,00 1 321 375,00 1 221 058,00 1 195 895,00 1 839 425,00 2 831 230,00

Липень Серпень Вересень Жовтень Листопад Грудень

208 660,00 465 090,00 1 186 785,00 1 631 454,00 1 247 185,00 1 251 089,00
4) Проекти кошторису, плану асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету, плану 
надання кредитів із загального фонду бюджету, плану використання бюджетних коштів, помісячного плану використання 
бюджетних коштів, плану спеціального фонду державного бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ 
та відповідних видатків), штатного розпису установи на 
подані на затвердження до 28.01.2020 року.

!■ о х / , \  \  ТзЗд
Директор департаменту _____________

МП

20.01.2020

* Місцеві фінансові органи самостійно приймають рішення щодо потреби подання таких показників.

020 рік із зведенХми даними та розрахунками повинні бути

оронов С.П.


