М к ь к е у п р а в л ш н я освгги
вш ськово-цив1льно1
адмш ктраци м к т а
Торецьк Донецько‘1 обласН

Ф ш а н с о в е уп рав лш н я
В Ш С Ь К 0В 0-Ц И В 1Л Ь Н 01

а д м ш к тр ац й ' м к т а
Т ор ец ьк ДонецькоУ обласН

НАКАЗ

№

2018

р.

№

(/

вщ

/fit? 2018 р.

Про затвердження п а с п о р п в
бюджетних програм на 2018 piK

На виконання пункту 8 статп 20, пщпункту 6 пункту 5 статп 22 Бюджетного кодексу
УкраУни вщ 08.07.2010 №2456-Х1, згщно з розпорядженнями кер1вника вшськово-цившьноУ
адмшктращУ м1ста Торецьк ДонецькоУ област1 вщ 20.12.2017 року №362р «Про мкький
бюджет на 2018 р!к» (з1 зм1нами вщ 21.02.2018 року №99р, вщ 18.04.2018 року №216р, вщ
16.05.2018 року №277р. вщ 30.05.2018 року №307р. вщ 30.07.2018 №402р. вщ 16.08.2018
№549р, в1д 11.09.2018 року №821р) з метою здшснення оц1нки ефективност1 бюджетник
програм, вщповщно до наказу М1н1стерства Ф1нанс1в УкраУни вщ 26 серпня 2014 №836 «Про
деяю питания запровадження програмно-щльового методу складання та виконання мкцевих
бюджет1в» (з1 змшами). керуючись пунктом 5 частини 1 статп 4 Закону УкраУни «Про
вшськово-цившьш адмшктрацй'»
Н А К А ЗУ С М О :
1. Затвердите в нов1й редакщУ паспорта бюджетних програм на 2018 р!к м1ського
управл1ння освгги вшськово-цившьноУ адм1н1страц1У м1ста Торецьк ДонецькоУ
обласп за:
• К П К В К 0611010 надання дошкшьно'У осв1ти дошк1льними навчальними
закладами (додасться);
• К П К В К 0611160 - iH u i i програми, заклади та заходи у сфер1 осв1ти (додаеться).

Заступник начальника мкького управл1ння
осв1ти в1йськово-цив1льноУ
адм1н1страц1У м1ста Торецьк
ДонепькоУ област1

Н. О. Тинкован

Заступник начальника фшансового
управлшня вшськово-цившьноУ
орецьк ДонецькоУ
анкетного вщдшу

. Зенкша

ЗА ТВЕРД Ж ЕН О
Наказ Мннстерства ф жанав УкраУни
26 серпня 2014 року №836
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ/розпорядчий документ
М1ське унравл1ння освДи вшськово-цивДьноУ__________
адмшютрацп мюта Торецьк ДонецькоУ областт

ksJi/t-a-L

09. Л Щ —

(н ай м ен ува н н я i оловного рочнорядника к о п и ib m ic u c b o io б ю д ж е т у )

наказ
Фтанасове управл1ння втськово-цивДьноУ_____________
адмЫстрацп мюта Торецьк ДонецькоУ области__________
(н ай м еп \ вання m ic u c b o io ф ш ан совш о орган у)

П АСП О РТ
бюджетноТ программ мкцевого бюджету на 2018 p'lK
1.

0610000

М1ське угправлжня осв1ти вшськово-цивДьноУ адмпнстрацн мюта Торецьк ДонецькоУ облаетi

( К П К В К М Б)

2.

0610000

(найменування головного розпорядника)
М1ське управл1ння осв1ти вшськово-цивДьноУ адмжютрацц м1ста Торецьк ДонецькоУ област1

(К П К В К М Б)
3.

(найменування в1дмов1дального виконавця)

0611010

0910

(К П К В К М Б)

(К Ф К В К )

Надання дошк1лыюУосв1ти дошкДыжми навчальними закладами
(найменування бюджетно) программ)

4. Обсяг бюджетних призначень /бюджетних асигнувань ■
у тому числ1 i3 загального фонду 3i спец1ального фонду -

38 400,014 тис. гривень,
35 103,946
3 296,068

тис. гривень та
тис. гривень.

5. Шдстави для виконання бюджетноУ программ :
1. Бюджетний кодекс УкраУни вД 08.07.2010 №2456- VI
2. Закон УкраУни «Про державний бюджет УкраУни на 2018 pi к»
3. Закон УкраУни "Про дошкДьну освДу" в1д 11.07.2001 №2628-111
4. Наказ М астер ства фжанечв УкраУни, Мжютерства освДи та науки УкраУни в1д 10.07.201 7 р.№ 992 "Про затвердження Типового
перелжу бюджетних програм i результативних показниюв Ух виконання для мюцевих бюджеТв у галуз1 "ОсвДа""
5. Наказ М1н1стерства ф ж анав УкраУни вД 26.08.2014 №836 "Про деяю питания запровадження програмно-цДьового методу
складання та виконання мюцевих бюджет1в"(з1 змшами)
6. Програма «Осв1та Торецька у свропейському в имi р1. 201 7-2020 роки»
7. Розпорядження кер1вника вжськово-цивДьноУ адмнпстраци м1ста Торецьк ДонецькоУ обласп вД 20.12.201 7 року №362р "Про
мюький бюджет на 2018 рiк" ( ii змшами вД 21.02.2018 року №99р, вД 18.04.2018 року№216р. вД 16.05.2018 року №277р, вД
30.05.2018 року№307р, вД 17.07.2018 №386р, вД 30.07.2018 року №402р. вД I 1.09.2018 року №821 р)

М ета бюджетноТ программ: тбезпечення надання дошки/ьно! oceimu
Пщпрограми, спрямоваш на досягнення мети, внзначеноУ паспортом бюджетно! программ:
№ з/п

КПКВК

КФКВК

Назва пщпрограми

1
Обсяги ф ж ансування бюджетноУ программ у розр1з1 пщпрограм та завдань:
№ з/п

КПКВК

КФКВК

2

3

1

П щп рогра ма/за вда н ня
бюджетноУ программ
4

Загальний
фонд
5

С пеж альни
й фонд
Разом
6

7

Завдання 1

1

0611010

0910

Забезпечити створення
належнихумов для надання
на палежному pieni
дошкшьноi oceimu та
виховання dimeu

35103,946

1682,089

36786,035

1613,979

1613,979

3296,068

38400,014

Завдання 2

2

0611010

0910

Проведения катталыюго
ремонту прим'1щень
35103,946

Усього
HepejiiK ремональних щ'.п.овпх програм, яка виконую ться у склад! бюджетноУ программ:
Назва регшнальноУ ЫльовоУ программ та
пщпрограми
1

КПКВК
2

Загальний
фонд
3

С пеж альни
й фонд
Разом
4
5

Програма економ1чного та сошального
розвитку м к та Торецьк на 2018 p iK

975,000

0611010

975,000

Програма розвитку цивильного захисту та
пожежноУбезпеки мнта Торецьк на 20182020 роки
Усього

0611010

397,173
397,173

397,173
975,000

1372,173

Результативш показники бюджетноУ программ у розргн шдпрограм i завдань:
Назва показника
№ з/п
1

1.

КПКВК

BMMipy

2

0611010

Одиниця

3
Завдання 1

4

Джерело
шформацП'
5

Значения показника
6

Забезпечити створення
належи их умов для
надаиня на належному
pitiui дош ктыш oceimu та
виховання dimeit
затрат

к'шьшсть дошюльних
навчальних заклад1в

кгпьккть труп

од.

од.

Статистична
звДнють 85-К;
планова
мережа 2018 р.
Статистична
звДшсть 85-К;
планова

15

71

мережа 2018 р.
всього середньор'шне число
ставок (штатних одинипь)
з них середньор1чне число
посадових окла;нв (ставок)
педагопчного персоналу

од.

од.

з них середньор1чне число
штатних одиниць
адм1нперсоналу, за умовами
оплати вщнесених до

штатний
розпис 2018 pix

тарифжацшни
й список 2018
pix

411,25

137,25

штатний
розпис 2018 р1к
40,5

од.

педагштчного персоналу

з них середньор1чне число
штатних одиниць
cneniajiicTiB
з них середньор1чне число
штатних одиниць робДниюв

од.

штатний
розпис 2018 pix

25,25

од.

штатний
розпис 2018 pi к

208,25

продукту
юльюсть дггей, що
вДвДують дошкДьж
заклади
юльюсть дней вД 0 до 6
рою в

oci6

oci6

Статистична
звДшсть 85-К;
планова
мережа 201 8 р.
Статистичж
дат

1351

4042

ефективност1
розрахунок
(штатний
розпис 2018
Середньомюячна заробДна
плата

грн.

piK,
розпорядження

4393

кер1вника ВЦ А
вД 18.04.2018
№216р)

розрахунок
(розпорядженн
витрати на перебування 1
дитини в дошюльному
заклаД, видатки на
утримання якоУ
зджснюються з бюджету

я кер1вника
В Ц А в1д
тис.грн.

30.07.2018
№402 р,

25,984

планова
мережа 2018
Р«к)
розрахунок

дгго-дш вДвДування

тис. джв

(планова
мережа 2018
р.*юл.джв)

196,602

якост1

юльюсть дшв вДвДування

вДсоток охоплення дДей
дошюлыною освДою

од.

%

розрахунок
(калентадж дн1
- вихДж святков! днi)
розрахунок
(планова
мережа 2018р..
статистичж
даш)

217

33,42

Г

динамка юлькостч дшв
вщвщування у пор!внянж з
попередшм роком

%

мережа

97,3

Завдання 2
Проведения к а тта л ы ю го
р ем он ту прим 'нцень
2.

0611010

затрат
обсяг видатгав
розпорядження
кер1вника ВЦ А

тис.грн.

вщ 16.05.2018
№277р, вщ
17.07.2018
№386р/, вщ

1613,979

11.09.2018
№ 821р
метраж об"кт1в дитячого
садка, що потребують
ремонту

кв. м

програма
сощадьноеконом1чного
розвитку

3006,9

кв. м

програма
сощальноеконом!чного
розвитку

3006,9

продукту
метраж об'екпв дитячого
садка, що плануеться
вщремонтувати

ефективност!
середня вартють ремонту 1
кв. м дитячого садка

грн.

розрачунок
(програма
сощальноекономгчного
розвитку,
розпорядження
KepiBHHка ВЦА
вщ 16.05.2018
№277р, вщ
17.07.2018
№386р, вщ
11.09.2018
№ 821р) *

537

1

ЯКОСТ1
питома вага метражу
дитячого садка, де
плануеться проведения
ремонту, до метражу, що
потребуе ремонту

11.

%

розпорядження
кер1вника ВЦ А
вщ 16.05.2018
№277р, вщ
17.07.2018
№386р, вщ
11.09.2018
№ 821р

Джерела ф шансування швеетицшних проеюзв у розр1з1 пгдпрограм

(тис.грн.)

Kacoei видатки станом на 01. а ч н я звггного
перюду

Код

100

Найменування джерел
надходжень

План видаткзв звггного перюду

Прогноз видатювдо клнцн
реалгзацн швестицшного

Пояснения,
то
характеризу

КПКВК
загальний
фонд

спешальний
фонд

разом

загальний

епешальни

фонд

й фонд

разом

загальни спешаль
й фонд

ний фонд

ють джерела
разом

фшансуван
ня

Розробка проектнокошторисноТ документацГ! та
проведения державно!'
експертизи проекту
"Благоустрш прилегло!'
територй'у заклал! дошкгльноУ
освп и (ясла-садок) № 9
"Веселка" втськово-цившьноУ
адмйпстрацп' М1ста Торецьк
ДонецькоУ област1, за адресою:
Донецька обл.. м. Торецьк, вул.
Маяковського"
0910

I

субвеншя з
державного
0611010

0

15,000

15,000

15,000

15,000 бюджету

Розробка проектнокоппо рис ноУдоку мс нта цiУ та
проведения державноУ
експертиза проекту
"Каштальний ремонт частини
прим’нцень закладу дошк'шьноУ
осв1ти (ясла-садок) № 9
"Веселка" eiйськово-цивш ьноУ
адмшютрацп мюта Торецьк
ДонецькоУ облает! з
благоустр1ем прилеглоУ
0910

територп, за адресою: Донецька
обл., м. Торецьк, вул.
0611010

0

60,000

60,000

60,000

0

1538,979

1538.979

1538,979

мюцевий
60,000 бюджет

Каштальний ремонт частини
прим1щень закладу дошкшьноУ
осв'|ти (ясла-садок) № 9
"Веселка" вшськово-цившьноУ
адмшютрацп мюта Торецьк
ДонецькоУ обласн з
OjiaroycipifM прилеглоУ
територп, за адресою: Донецька
обл., м. Торецьк, вьл.
Маяковського

0910

0611010

Заступник начальника мюького управлшня освгги вшсько-цившьноУ
адмппстрацй' мюта Торецьк ДонецькоУ o6jiacri

Н.О. Тинкован
( шщ1али та прввище

П О ГО Д Ж ЕН О :
Заступник начальника финансового управлшня вшськово-цившьноУ
адмЫстрацн MicTa Торецьк ДонецькоУ обдасп -начальник бюджетного
eizmuiy

Н.В. Зенкша
(| Н Д П И С )

( шщ!али та прнвище )

мюький
1538,979 бюджет

ЗА ТВЕРД Ж ЕН О
Наказ М Ы стерства ф ш анав УкраУни
26 серпня 2014 року №836
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ/розпорядчий документ
1УНське управл!ння освДи вшськово-цивщьноУ
адм1н1страц1У м1ста Торецьк ДонецькоУ облае м
л Л Ч Л - р 7

б (£

'(найм енування головного розпурядника ко ш л в Micueeoro
бюджету)

наказ
Фжанасове управлшня вшськово-цившьноТ
адмшютрацП' мюта Торецьк ДонецькоУ области
(найменування Micueeoro фжансовдго органу)

П АС П О РТ
бюджетноТ программ Micueeoro бюджету на 2018 p i K

MicbKe управлшня осв1ти вжськово-цивгпьноТ адмшютрацп м1ста Торецьк ДонецькоУ област1

0610000_______________
(К П К В К М Б)

2.

(найменування головного розпорядника)

М1ське управлшня освДи вшськово-цивгпьно'У адмшкпращТ мюта Торецьк ДонецькоУ област1

0610000_______________
(К П К В К М Б)

3.

(найменування вщповщального виконавця)

_______________ 0611160_________________________________________________1нш1 программ, заклади та заходи у сфер1 осв1ти__________________________
(К П К В К М Б)

(К Ф К В К )

(найменування бюджетноУ программ)

4. О бсяг бюджетного призначення/бюджетних асигнувань у тому числ1 i3 загального фонду 3i епещального фонду -

2 968,596 тис. гривень,
2 719,821

248,775

тис. гривень та

тис. гривень.

5. Пщстави для виконання бюджетноУ программ:
1. Бюджетний кодекс УкраУни в1д08.07.2010 №2456- VI
2. Закон УкраУни «Про державний бюджет УкраУни на 2018 pi к»
3. Наказ М Ы стерства ф ш анав УкраУни, М Ы стерства освДи та науки УкраУни вщ 10.07.2017 р.№ 992 "Про затвердження Типового перелжу
бюджетних програм i результативних показник1в Ух виконання для мюцевих бюджеззв у галуз1 "Осв1та""
4. Закон УкраУни "Про бухгалтерский облж та фтнансову звттнють в УкраУш" в1д 16.07.1999 №996-Х1У
5.

Наказ М Ф У , Головного управлшня Державного казначейства УкраУни вщ 10.12.1999 №114 "Про затвердження плану рахунюв бухгалтерського

облжу бюджетних установ та Порядку застосування Плану рахунк1в бухгалтерського облжу бюджетних установ" (3i змшами та доповненнями)

_

6. Постанова К М У №823 вщ 25.08.2005 року "Про затвердження 11орядку надання одноразово!'допомоги д1тям-сиротам i дДям, позбавленим
батьк'тського шклування, шсля досягнення 18-р1чного вж у" (ii змшами)
7. Наказ М М стерства ф ш анав УкраУни вщ 26.08.2014 №836 "Про деяю питания запровадження програмно-цшьового методу складання та
виконання мюцевих бюджет1в"(з1 змшами)
8. Положения про мюьке управлшня освНи вшськово-цившьноУ адмшютрацп' Mi ста Торецьк ДонецькоУ области в! д 15.11.2017 №273р.
9. Нацюнальш положения (стандарти) бухгалтерского облжу
10. Програма «Осв1та Торецька у европейскому вим1рь 2017-2020 роки»
11. Закон УкраУни "Про вшськово-цившьш адмшютрацй"' вщ 03.02.2015 N 141-V111
12. Постанова Каб1нету

M m ic T p iB

УкраУни №545 вщ 12.07.2017 року «Про затвердження Положения про шклюзивно-ресурсний центр»

13. Розпорядження кер1вника вшськово-цившьноУ адмшютрацп мюта Торецьк ДонецькоУ област1 вщ 20.12.201 7 року №362р "Про мюький бюджет
на 2018 р1к" (з1 змшами вщ 21.02.2018 року №99р, вщ 18.04.2018 року №216р, вщ 30.05.2018 року №307р, вщ 17.07.2018 №386р, вщ 16.08.2018
№549 р, eiд 11.09.2018 №821 р)

М ета бюджетноУ программ: забезпечення фшансування заклсиШ oceimu. контроль за ведениям бухгалтерського обл1ку т а leimitocmi: забезпечення ведения
централсзованого господарського обслуговування: забезпечення надання допомоги д 'ттм -сиротам т а д 'тям . позбавленим б а тьк 'тського шклування, яким
6.

виповнюсться 18 poKie, надання держ авно! тд тр и м ки особам з осолбливими осв'шн'ши потребами_____________________________________

7.

Пщпрограми, спрямоваш на досягнення мети, визначеноУ паспортом бюджетноУ программ:
КПКВК

КФКВК

1

0611161

0990

Заве течения dbuibHocmi inuiux заклад 'ш у сфер ') oceimu

2

0611162

0990

In mi програми т а заходи у сфер) oceimu

№ з/п

8.

Назва пщпрограми

Обеяги ф ш ансування бюджетноУ программ у розргп пщпрограм та завдань:
КПКВК

№ з/п
1

КФКВК
2

3

0611160

0990

I

Пщпрограма/завдання
бюджетноУ программ
4

Загальний
фонд

С пеш альни
й фонд

Разом

5

6

7

2603,981

4,075

2608,056

1нип программ, заклали та
заходи у сфер1 освНи

Пщпрограма 1
Забезпечення /нялы ю сп
0611161

0990

in in их заклад1в у сфер!
осв1ти
Задания 1
Забезпечити складання i
надання кош торисно!,
jeimnot, ф'шансовоi
документаци, фшансування
устаное oceimu зглдно з
затеердженими
кош торисами

Задания 2
Надання яккних послуг з
централизовано,'о
господарського
обслуговуван ня
Задания 3
Надання державноi
тд тр и м ки особам з
особливгши осв'тн'ш и

190,600

190,600

54,100

54,100

потребами
Задания 4
Придбання обладнання i
npedM em ie довсострокового
користуання

ГПдпрограма 2
0611162

0990

iHiui программ та заходи у
сфер1 oceiTM
Задания 1
Забезпечити надання
допомоги д тям -сир отам
т а д т я м , позбавленш
батыдвського тклування,

115,840

115,840

яким виповнюсться 18 рок/в

Уеього
9.

2719,821

248,775

2968,596

Пере.гпк репональних ш льових програм, я к! виконую ться у склад1 бюджетно! программ:
Назва репональноУ шльовоУ
программ та подпрограмм

КПКВК

1

2

Загальний

Спещ альни

фонд

й фонд

Разом

4

5

3

Програма розвитку цивильного
захмсту та пожежноУ безпеки м к та
Торецьк на 2018-2020 роки

0611161

4,592

4,592

Програма економ1чного та
сошального розвитку м к та
Торецьк на 2018 piK
Уеього

0611161
4,592

54,100

54,100

54,100

58,692

10

Результативш показники бюджетноУ программ у pm pni шдпрограм i завдань:

№ з/п
1

КПКВК

Н азва показника
2

3

Одиниця
вим1ру
4

Джерело
шформацн
5

Значения показника
6

Пщпрограма 1

1 0611161

Забезпечення дшльностз тших
laivtadie у ctpepi oceimu
Завдвння 1

Забезпечити складання i
надання кошторисноХ, звзтноХ,
фшансовоХ документащХ,
фшансування уст анов oceimu
згздно з затвердженими
кошторисами
затрат
прогнозна
кшькгсть централ'вованих
бухгалтерш

од.

мережа
установ 2018

1

Р
всього середньор1чне число ставок
(штатних одиниць)

штатний
од.

централ вованоУ бухгальерн

розпис 2018
pix

19

продукту
кшькють заклад1в я Ki обслуговуе
централ гзована бухгалтер! я

прогнозна
од.

кшьшсть особових paxyHKie, як!
обслуговуе централ!зована

од.

бухгалтер!я
к!льк!сть складених з в т в
прац!вниками бухгалтер!!

од.

мережа
установ 2018
реестр
рахунк1в

розрахунок
(зв!ти)

39

74

360

ефективноси
розрахунок
(штатний
кшьшсть установ, яш обслуговуе 1
прашвник централi3OBaH0i'
бухгалтер!!

розпис 2018
од.

piK,

2

прогнозована
мережа 2018
pi к)
розрахунок

юлькють рахунюв, яш обслуговуе
1 прац1вник централ’вованоУ

(штатний
од.

бухгалтер!’!

розпис 2018

4

pix, рееестр
рахунюв)

Завдання 2
Надання я к к н и х послуг t
централЬованого господарського
обслуговування
затрат
прогнозна
кшыость груп центрап’в ованого
господарського обслуговування

од

мережа
установ 2018

1

Р
всього середньор1чне число ставок
(штатних одиниць) господарчоУ

штатний
од.

груп и

розпис 2018

13,5

piK

середньор1чне число штатних
одиниць cneuiaaicTiB господарчоУ

штатний
од.

груп и

розпис 2018

5

piK

середньор’шне число штатних
одиниць робггниюв господарчоУ

од.

групи

штатний
розпис 2018
pix

8,5

продукту
кшьшсть установ, яш
обслуговуються трупами
централ (зованого господарського
обслуговування

прогнозна
од.

мережа
установ 2018
Р

39

ефективносп
розрахунок
(штатний
кшьшсть установ, яю обслуговуе 1
пращвник централ 1зованого
господарського обслуговування

розпис 2018
од.

3

р!к,
прогнозована
мережа 2018
р!к)

Завдання3

Надання державно1 тдтримки
особам 1 особливими oceimuiMU
потребами

затрат
розпоряджен
Видатки на оснащения
шцлюзивно-ресурсного центру

тис.грн.

ня В Ц А вщ
18.04.2018

.

190,600

року № 2 16р
продукту
Кшьклсть д1тей з особливими
oceiTHiMM потребами, яш

од.

розрахунок

286

потребуют!, державно! пщтримки
Завдання 4

Придбання обладнаиня i
npedMemie

довгостро нового кори стуан ня
затрат
розпоряджен
ня кер1вника
обсяг видатюв

тис.грн.

В Ц А вщ

54,100

17.07.2018
№386р
продукту
програма
юльклсть комп'ютерноУ техшки

ефективносп

од.

сошальноеконом1чного
розвитку

4

розпоряджен
ня кер1вника
В Ц А в1д
17.07.2018

середня вартють 1-сТ одиниш

тис. грн.

комп'ютерноУ техшки

13,525

№386р,
програма
сощальноеконом1чного
розвитку

Пщпрограма 2
0611162

2

luu ii програми та заходи у сфер/
oceimu
Завдвння 1
Забезпечити надання допомоги
д'шгям-сиротам та din/ям,
позбавлених батьшвського
тклування, я ним виповптсться
18 рок'/в
продукту
д ат служби

середньор1чна кшькють
одержувач1в допомоги

од.

64

у справах
д1тей

ефекти BtiocTi
постанова
середшй розм1р допомоги

грн.

К М У в1д

1810

25.08.2005
№823

11.

Джерела ф ш ансування ш вестицшних проектзв у розргп иi.iiipoi рам_____________________________________________________________________________
Kacoei видатки станом на 01. с1чня
звггного перюду

Прогноз вид атш вд о кш ця
План видатк1в зв1тного перюду

Н айменування
Код

джерел
надходжень

(тис.грн.)

реалгзацй' швестищйного
проекту

КПКВК

П ояснения,
що
характеризую

загальний
фонд

спец1альний
фонд

разом

загальний
фонд

спещальний
фонд

разом

загальний спеш альн
фонд
ий фонд

разом

т ь джерела
ф ш ансування

I

Оснащения
кабшепв
0990

шклюзивно-

061U61

0

0

0

0

190,600

190,600

190,600

190,600

субвенщя з
обласного
бюджету

ресурсного
центру
Придбання
0990

комп'ютерноУ
тех т к и

0611161

0

0

Заступник начальника мюького управлшня осв1ти вшсько-

0

0

54,100

54,100

0

54,100

/

иивгчьноУ адмппстрашУ мюта Торецьк ДонецькоУ облает!

Н.О. Тин кован
(шдпис)<_/

( шппалп та пр1звище )

(пщпис)

( Ы щ али та прпвище )

П О ГО Д Ж ЕН О :
Заступник начальника фшансового управлшня вшськово-цившьноУ
адмшютрацп м1ста Торецьк ДонецькоУ обласи -начальник
бюджетного вщдщу__________________________________________________

Н.В. Зенкша

54,100

мюький
бюджет

>

