
Л ІМ ІТН А  Д О В ІД К А  П РО  БЮ ДЖ ЕТН І АС И ГН УВ А Н Н Я  ТА  КРЕДИ ТУВАН Н Я

на 2019 рік

В и д а н а  департам ентом  осв іти  і науки М иколаївської облдерж адм ін істрац ії___
(назва установи, яка видала лімітну довідку)

Вознесенській спеціальній загальноосвітній школі-інтернату Миколаївської обласної ради

( назва установи, якій видається лімітна довідка)

Підстава : рішення обласної ради № 28 від 21.12.2018 року "Про обласний бюджет Миколаївської області на 2019
рік"

1 )3  обласного бю джету за  К П К ВК М Б 0611070 "Надання загальної середньої освіти спеціальними 
загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які 
потребують корекції фізичного та  (або) розумового розвитку"

(код т а  н азва  програмної класиф ікації видатків та  кредитування держ авного бю дж ету /  програм ної класиф ікації видатків т а  кредитування м ісцевих 
бю дж етів (код та  н азва Типової програм ної класиф ікації видатків т а  кредитування м ісцевих бю дж етів /  Т и м часової класиф ікації видатків та  кредитування 

для бю дж етів м ісцевого самоврядування, які не застосовую ть програм но-цільового м етоду ) 1

виділено 18 126 600 грн., у тому числі на
_________________________________________________________________________________________ грн.

Назва видатків за економічною класифікацією та 
класифікацією кредитування

Разом
Загальний

фонд
Спеціальний фонд

видатки споживання - разом, з них: 18 126 600 18 126 600
оплата праці 10 987 600 10 987 600
оплата комунальних послуг та енергоносіїв 928 900 928 900
видатки розвитку
повернення кредитів до бюджету
надання кредитів із бюджету
усього 18 126 600 18 126 600
2) У сумі асигнувань загального фонду бюджету враховано витрати на утримання: 
установи підпорядкованої департаменту освіти і науки облдержадміністрації.

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

Січень Лютий Березень Квітень Травень Червень

Липень Серпень Вересень Жовтень Листопад Грудень

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 обласного бюджету (за винятком власних 
надходжень бюджетних установ та відповідних видатків), штатного розпису установи на 2019 рік із зведеними 
даними та розрахунками повинні бути подані на затвердження до 05 січня 2019 року

Директор департамент 
освіти і науки облдерж іністрації
М І  і І /Ч і V

(підпис)

О. УДОВИЧЕНКО 
(ініциали і прізвище)

2 6 . 12.2018

(число,місяць,рік)
>цеві фінаїковг'оргщ'Иі самостійно приймають рішення щодо потреби подання таких показників.

1 До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів проставляються код та назва 
тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів.



Додаток до лімітної довідки

Вознесенській спеціальній загальноосвітній школі-інтернату Миколаївської обласної ради

( назва установи, якій видається лімітна довідка)

За КП КВКМ Б 1011070 "Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами- 
інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребую ть корекції фізичного 
та  (або) розумового розвитку"

виділено 7 525 600 грн., у тому числі на (дотація/обласний бюджет)
(грн.)

грн.
Назва видатків за економічною класифікацією та 

класифікацією кредитування
Разом

Загальний
фонд

Спеціальний фонд

видатки споживання - разом, з них: 7 525 600 7 525 600
оплата праці 2 298 600 2 298 600
оплата комунальних послуг та енергоносіїв 928 900 928 900
видатки розвитку
повернення кредитів до бюджету
надання кредитів із бюджету
усього 7 525 600 7 525 600

виділено 10 601 000 грн., у тому числі на (освітня субвенція)
(грн.)

_________________ грк________________
Назва видатків за економічною класифікацією та 

класифікацією кредитування
Разом

Загальний
фонд

Спеціальний фонд

видатки споживання - разом, з них: 10 601 000 10 601 000
оплата праці 8 689 000 8 689 000
оплата комунальних послуг та енергоносіїв
видатки розвитку
повернення кредитів до бюджету
надання кредитів із бюджету
усього 10 601 000 10 601 000


