
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 28 січня 2002 року 
№ 57 (у редакції наказу Міністерства фінансів України 
від 26 листопада 2012 року № 1220)

ЛІМІТНА ДОВІДКА ПРО БЮДЖЕТНІ АСИГНУВАННЯ ТА КРЕДИТУВАННЯ НА
2020 РІК

Видана Департамент освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації
(назва установи,яка видала лімітну довідку)

_______________ Хмельницький ліцей II - III ступенів Хмельницької обласної ради___________
(назва установи,якій видається лімітна довідка)

Підстава: Рішення сесії обласної ради від 20.12.2019 року №22-29/2019 " Про обласний 
бюджет Хмельницької області на 2020 рік"

1) 3____________________________________ місцевого бюджету_____________________

за КПКВК 0611020

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

виділено Двадцять п'ять мільйонів п'ятсот одна тисяча сто тридцять п'ять грн.,
у тому числі на:

Назва видатків за економічною 
класифікацією та класифікацією 

кредитування

Разом Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

видатки споживання - разом, з них: 25501135 25058860 442275
оплата праці 13454400 13404400 50000
оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2273600 2218100 55500
видатки розвитку 0 0 0
повернення кредитів до бюджету 0 0 0
надання кредитів із бюджету 0 0 0
усього 25501135 25058860 442275

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

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

січень лютий березень квітень травень червень
1748880 2257200 2548230 2412440 2902790 2966544
липень серпень вересень жовтень листопад грудень
763498 789810 2164560 2111100 2225020 2168788

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 бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ 
та відповідних видатків), штатного розпису установи на 2020 рік із зведеними даними та 
розрахунками повинні бути подані на затвердження

03.01.2020 року________
(число, місяць, рік)

Антоніна ХАРЧУКра-начальник управління ____________
(підпис)

27.12.2019 року________
(число, місяць, рік)

•гани самостійно приймають рішення щодо потреби подання таких показників

(ініціали і прізвище)




