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Напрямн використашя бюджетшш ко1птів

Кi]"iсть осiб, яIсi КЁiСТЬ ОС1б, обсягзшанованж о6сяг
ш1анувелося якi фанншо внкористаних

заjlушн до участі узыодi Евяш участь узаходi
КОШГ1В,  ГРН

ко-, 1рн

1 2 3 4 5

ВЦдАТКИНАЗАХОдИ(8ОвiдсоткiвзаmльногообсягукопmвфiнансовоiпiдIримки)

заIiд 1

день вшануванш учасшкiв бойових дiй на теригорii iшж держав та ЗО-і

4о 4о 7700 7 7ОО,00
рiчниці внведенш вiйсы з Афгшістщу - Круглнй стiл та Сштюий концерт
(ручкн,блокноти,грамо.ш,подяки.наюроди,квітн)

заIiд 2

день вшануванш учасшкiв бойовнх дiй Е]а територii iшшж держав та ЗО-i

450 45о 78оо 7 800,ООрiчнщ вшедеш вiйськ з Афганістану - Урочнстнй захiд (закрошенш,амотподякуподаDvнковiнабоіэZz)
I]агоооди,Iіэ        и.             ,                заIiд 3

день Перемош над нацизмом у €вропL день пам'яті жергв П Свiтово`і вiйнII-
80 80 1000 1  000,00урочис"й защ (квiти)

заIiд_ 4

ш -        ішй стiл (Dучкн блокнотн.сувенiDна фодyкцш) 40 40 9400 9 40О,00
день захнсшка вітtшз       юvг       заIiд 5

д нь зшсшка вiтчизни - утюк мужносп (ручкн бгIокн") 8о 8о 20оо 2 0ОО,00
е                                                          заIiд 6

деЕIь iнвалiда ( сувенiрна пDодущiя квiтI[) 90 90 7200 7 200,00

заIiд 7

день пам'пi загиблих в локалы1их вiйнах m тершоріж інши держав(сувенiонапоодукцiя)
100 1Оо 2340 2 340,00

ВСЬОГО видатки на заходи З7 440.ОО 37 440.00

АдМIШСТРАТИВШ ВИТРАТИ (не бUIше 2О відсоткiв загального обсягу кошгш фiнансовоl пiдтрнмки)

Оренда ЕIежнгпових примiщень у разi вiдсутностi власнш пр"iщень

х
органiзацiй або наданих ім безоплатно вiдповiдно до стапi 2О Закону УкраШ«Простатусветет.анiввiйнигаt>антіiixсоціальногозахист`»>

оренда зеьm х 12оо 1  087,68

оплата за касове обс]"вvвашя (банкiвськi по€]гуш) х 18 12,23

оплата комуналыпIх 1Iослуг щодо прнмiщень, в жш оргшiзацiя проЕюдщьсвоюстатутнудiяльнiстъ х
оплата црацi (матерiальне заохочеЕшя) дш ножною з не бi[шше трьох

8142 8142,оо
штатних працiвшкiв у розмiрi не бiльше середньо`1 заробiтноl пmтн поУкDаінiзаминулийрiк

придбаЕшя кщеляіэськIж товарів х
пос]гуш зв 'язкy та 1шернет  обслуговуванш оопехнікZI х
по          з nD    башя та внкористанш фограм бvхmгтет]ського облiку х 1200 762,оослYги       щВСЬОГОадмiнвитDати

х 1 0 560.00 10 003,91

рАзом 48 000,00 47 443,91

зАрвА в.м
щIБ)


