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Дата 24.09.2019 р.

П і п  бю.чжстх’ Міськ'іііі
14023068 К’омміальїіа устапопа ( Амсьіса чагальїіоосаіі ма піко.іа І- І І І  ступенів Л» 6 м .Су.м іі, Сум ської об.іасіїкол иі ЄДРПОУ та ііаіі.мсн} ваиня бюджсі иої\сіа!іови 

кол та начва впомчої к.іасифікапії віілат ків іа крс.шіл ваипя бюлжетл 06 >'правлііпія о с в іт  і па\ кіі Сумської міської ра.ін
к(П та наша протрамиої класифікації віпаї кім та крс і,іті\ ваиня державною бю.ажетл
І ко.ч та наша програмної к.іасифікапії віпаї ків та кредиі \ ваиня місцевих бюджетів (ко.ч та назва Ги пової 0611020 ” Иа.таміїя ші альної середньої освіти зага.чьноосві тнімн навма.іьннмн зак.іа.чамн ( в т. ч. інко.іоіо-.нпншім
иротрамної к.іасифікапії ви.чатків та кітс пп \ ванни місцевих бю.чжеі ів) са.іком. ііпе|)на г ом при ніко. іі), спеція.ті зованимн ні колами, .ііцеямн, тім на нямн, ко.іегіумамн").

Пі.ісіава /Іові.нса денаріаменіл фінансів, економіки іи інвестнцііі С\мської .міської ра.ні Л'ї1321 від 23.09.2010 р. _________________________________________________________________________________________________

(грн.)

К НІЧ В 1 Іайменх ваиня
Сі ма змій (-. -)

1 томі числі за місяцями:
разом на рік

січені. •ПОТИЙ березень квітень І ранеіп. червень .іилень серпень вересень жовч ЄНІ. листопад грудень
2110 Оплат» праці 0.00
2120 Нара.хуваипя на оплату праці 0,00
2220 Медика.меїп іі іа перев'язі ва.тьпі маїсріа.ім 0.00
2230 Продукти харчіваиня 0,00
2270 Оп.іата КОМІ пальних послі тТа сиеімопосіїв 0,00

2281
Дос.чі.чження і роіробкп, окремі за.хо.тп 
розвпткі по реа.пзації державіш.х 
(регіональних) програм

0.00

2282
Окремі заходи ио реалізації.іоржавіпі.х 
(репоііа.іьііи.х) програм, не віднесені .то 
захо.чів розвпткі

0.00

2700' Соціжіьне забезпечення 0,00
5000* Інші видаїки -8 500.00 8 500.00. 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8 5; и ш 0,00 0,00 8 .500,00 0,00

» .» загалі.
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'Г-5.4.Ю9.2019 р. 

--------------.. /  "  місяць, рік)

Л.В. Новик
(ініціали і прізвице)

Керівник бухгалтерської служби / начальник 
планово-срінансового лідрозділу

0.1. Малишева
(ініціали і прізвице}


