
Устаяова

Терrюрiя

Органiзацiйно-правова форма госполарюванЕя

Звiт
про надходження i вшкористанпя irrших надходжень спецiаJIьного фонду

(форма N 4-3м)
за dев'лmь мiсяцiв 2019 pot<y

Вапuкосорочuнська заaаr.ьноосвitпнл санаmорна uлкола-iнпернап I-III сmупенiв MupzopolcbKozo

рай ону Пол mав сь Kot оfulаспоt р аёч
- i ";;;, ;,; -;- оiй; ; ; ilM : п ;; ;i,, i - 

^ - - *

Додшк 4
ло Порялry сшадапш бlqш(flоi ýiвmi
рФпорlцlw в одержуrаwц бюдкм
кшЬ, звiпrcтi фошлм шшвообов'язковоrc
дерreЕоm соtiшцою i пенсiйЕою
Фрцущ
(пунп l роrдiлу Щ

за едпоу
закоАтъ/]r
закопФгKolllyHulbHB орzанЬацiя (rcmанова, заlслtаd)

Код та назва вiдомчоi класифiкацii видаткiв та цредцтувшIrя держ{rввопо бюдхсету

Код та IrвBa прогрш,rноi шасифiкацii впдажiв та Kpe.цrтyвtlнlul державЕою бrодксry
Код та назва пrповоi вйомчоi класифiкацii видапкiв та цредlтryваЕIuI мiсцевих бюджgгiв 006 - Оргап з пштань освiтп i науки

Код та назва програIчtно'i класифiкацii видажiв та кредrтryвання мiсцевих бrqдкетiв (код та назва Тirповоi прогршrноi шасифiкацii видаткiв та цредитУванЕя
мiсцевих бюджетiв) 0611040 _ IIаддцня загальrrоi середlrьоi освiтп заrальноосвlтнlмп школамrr-iптернатами,загаJIьноосвiтпiмп сапаторЕпмIl
школдмш-iнтернатамп

Перiодичнiстъ: квартаJIьна (промiяспа)
Одиншця вимiру: rрп. коп.

ПокдrЕrкI
кЕкв
тд/rбо
ккк

код
рrдlс8

3авсрдraецо пr
зDlппй plк

3rretrцretrо вr
зDlпrl п€рlод

(ptK)

3шшок па поqrток звlпоm
року

ПерерrювrЕо
зшшок

нrдlйшо
юrrrlв зr

зЕlтЕцй перiод
Фlк)

KrcoBl
зs t!tтпш* пэрiод Фlк) зцпшок

усьоm

у тому чIql пr
р!ryцшв
ушвовu

бrвкЬ
усьоm

у mму чхgil
пalЕрrшrrвl з

рuушкi, ,
уmЕоЕц

бrцкiв
усьоm

у тошу чпчd шl
рuуншв
уппоlш

бrrdв

l 2 з 4 5 6 8 9 l0 ll 12 13

Впдqткп Tr rrrданвя rсрqдптiв - усього х 010 67ш00,00 6700ш,00 669295.1ю 6692я,00

у тому чrrслi:
поmчяi вцдаткll

20lю 020

Ошаmо прафi наIюхуоанм на зцrобitпну плапзу 2l00 030

Ошаtпа працi 2ll0 м0

заообiшаrшата 2111 050

Грошове забвпеченш вiйськовшух<бовцiв 060

Нарахуваяяя ва оrшату працi 2|20 070

Вuкорасtпанtlя пtосцtiс i поulуz 22lп 0Е0



6 1 Е 9 l0 lI 12 lз
з 4 5

2210 090
ПDеOмеmu, маmерaалu,

2220 l00

2230 lI0
Проdуmчхарчумнш

2240 120

2250 l30

22ы) l40вйаmw па sахоdu спецiальноео прu:rrцrченна

2270 l50

z21| 160

22,12 170
&rлата водопостачання та водовцведення

221з l80

2214 l90
Оплgга природного гезу

отrлgrа imlror енерrоносiiв та iпшпх ком)п{аьЕю( послуг 22,15 200

&лвта евергосервiсу 2216 2l0

!ослiёасенм i роэробlu, olqeMi змоdu по реалiзацii dep,EaBвux

hеziональнtм) проералt
2280 220

228| 230

2282 24о

2400 2ý0

24l0 2ы)
обоryzовуванш внуmр iuнiх борzовuх зобов'язань

Оfuлуzовуванм зовнiшнiх борzовuх зобов'язань 2420 270

Попочнi прансфЕtпсч 26tп 2Е0

26I0

,6и

290

300
Поmочнi mрансферпu оупанам 0ерсrcавно2о ypaыlвM ,нuш рW

2630 зл0

2700 32о
С о цi alt ьнс забв печ ен н я

2710 330

2720 310

2730 350
Iншi аtruапч населенню

Iнлцl попочнl аulопскu 2Е00 360

6?0000,00
669295р0 бб9295,00

зfiю 370

31lп

]tп
380 670000,00

66929s,00 б69Zу5,аU

llрuооання
з90 493000,0о

492295.00 492295.ф

l lРuОМНШ О0]'аоюнш a преUмеп.6 чUvUч",рчлчочеч лчуqчцч'

блдi aHtltt п аа lппudбанш) зl20 100

з12l 4l0
Капiтаьне булЬIпrцгво (пр}цбдrня) rоггла

/mипбяяяя\ iнпrих об'еmiв зl22 420
l77000,00 I77000,00

зl30 1з0 177000,00
I{апiпальнuil ремонп
Капiтальняй ремоlrг жrглового фоlrдr (примiц*ъ) зlзl 44о

l77000,00
з lз2 450 l77000,00

зllо 460
Реконсmрукца па ресmаврац8

Реконструкцiя хслловою фнлу (пршiщень) з14l 41о

Рековструкцiя та реставрацiя irпrих об'екгiв з|4z 480



2 з 4 5 6 1 8 9 l0 lI 12 lз

Реставра:riя пам'яrок хультури, igтOpii та архiтекгури зl43 490

Сmворешв dержавнuх эапасiв i резеlвiв зt50 500

поudбанм землi па немаmеDiальнuх muBiB зl6о 5l0

капiпшьнi поансйеопч 3200 520

Капimмьвi прансферmu пidпрuелrcпшl (уоtланош, орzанiзачiям) 32l0 530

Ihпiпмьнi rпDансферilu ор?анал ёермавноzо управлiнtrя iцulux piBHiB 3220 510

Itапimальнi mраrcферmч уряdам fuозеlrлнuх 0ерасао mа мiхнароёнчм
орzлмiзацiяil

з230 5s0

I(апiпмьнi mоансdеDпч r{rcе]rелlлtю 32,ю 560

Вryтрiшrе Igедrryваmя 4100 570

Наддrця Btryгpfumlix крештiв 4ll0 580

Надаrrня кремгЬ оDганам держaввого управлiЕ{я iшп( pbtaiв 4lll 59о

Надаюrя коеднтiв пiдпD!€мсrвам. ус"тавовам, органвацiям 4l 12 600

Надаrпrя iвших Bнyтpimвix кредtпiв 4l lз бl0

3овпiшне кредrrтувавяя 4200 62о

Надання зовнiшнiх крештiв 4210 630

IHEi впдатrФ 50о0 640 х 670Ф0,00 х х х х х х х х

'&мящощиш бlЩц@тЬ.

КерЬвик

Головrплй бухгашер

" 03 " сrcоопня 2019р.

тvобаба ов

теоянuк СмY



Установа

Терrrгорiя

Оргшriзачiйно-правова форма господарюваншI

Звiт
про надходжеЕня i використання iнших падходжеЕь спецiаJIьного фонду

(форма N 4-3м)
за dев'яmь мiсяцiв 2019 pot<y

Ваtuкосорочuнська заzаJrьноосвiпоtм санаrпорнаалкола-iнmернаm I-III опупенiв МuрzороOськоzо

району Полtпавськоt oбllacHot рйu
П ол tп ав с ь ка о блл ас tп b/l|I. П ол п а в а

Додшк 4
до ПФяд(у сшаданш бюдкшоi звiтщi
рФпорЕlЕиWи m од€рryвечщ бrqшtmж
кошЬ, звiшштi фошдм зшьнообов'язковш
дФшвm шцiщьвоrc i цsнсйкоrc
qрцушш
(пунп l рФдiлу ID

заедпоу
закоАтъ4r
закопФгКомунальна орzанiзацiл (усtпановц зама0)

Помзяпшr
кЕкв
та/rбо
ккк

Код
рядм

ЗдтвердrreЕо Hr
звlшпfi plк

Зrreрщпопа
ýiшпil перiод

Фtк)

3uщок пt почtток звlflоrc
polv

ПерершrrЕо
шцшок

нrдiйшло
ющтlr зr

зв!тпшf, перiод
Фtк)

кшоrl
зr зrlшЕП пGрlод Фlк) 3шшок

усшю
у тому шшl Hr

рtхуппI в
усrЕошI

бавкlб

усьош

у тош!t TcJd
пср€ршrtd з

P8ryxrd, r
упЕош

бдпldв
усьоm

у тому шцl на

рrryцш,
уФЕовrl

бrпtdв

2 з 4 5 6 7 8 9 l0 ll 12 lз

Впдаткrr тr надапня цrедптiв - усьог0 х 0l0 1499rt3,00 l49918з,00 rr30000p0 1130000,00

у тому чпслi:
Поточпi впдrткrt

20m 020

()tutaпa працi l нараqваrrня ,la заробitлtну пllattty 2I00 030

оruапапошi 21l0 040

3аробiша тшата 2lll 050

Грошове забезпеченш вйськовосл5пtбовцiв 2|12 060

[lарахувшш m ошаry праIп 2|2о 070

Вакорuсtпанш пtомрiв i поапуе 2200 0Е0

поймепu. мапеоiалu, йлаdнанш mа iнвцmаD 2210 090



l 4 5 6 7 8 9 l0 ll 12 lз

Капiпальне буdiвнuцtпво (прud бання) 3120 4l0

Капiтальне булiвниrцво (прилбакня) хсrгла з12| 42о

Капiтальне будiвниlггво (прилбання) iншж об'екгiв з|22 4з0

Капimальнuй реллонm зI30 440

Капiмльний ремокг rсrглового фонду (примiщень) з 1з1 450

Капiтальний ремонт itшrих об'еrгiв зlз2 460

Реконспрупliя mа ресmаврацiя 3140 470

Рекоrrструrщiя жrrлового фов:tу (примiщень) з14l 480

Реконструкцй та реставрацй irrmrx об'ектiв эl42 490

Реgгаврацiя пам'яюк кульryри, icropii та архiтекryри зl43 500

Спворенш dерэrавнш запасiв i рвqбiв 3150 510

Прulбанttя землi tпа HelcaпepiallbHux аюпuвiв 3 160 520

Капiпtалtьнi пtранф qппu 3200 ý30

Капitпалtьнi mрансферпu пilпрuемсmвам фспановам,
ореанiзацiялl)

3210 540

Капiпмьнi tпрансферmu opzaHaM d qllcaBHozo уtравлiнttя
iHultt piBHiB

3220 550

Капitпа.лtьнi пlрансферmu ypйalr iнозаuнuх dерсrав mа
MictcHapodHuM ореанiзацiям

3230 560

капitttальпi поансферmu насалаtню 3240 570

Рвом х 580

' У шiФif, бФсшifi ýiffii йшt s 3Я по 5?0 я. Ф@.

Керiвяик

Головний бухгаггер

" 03 " ctcoBmtя 2019р.

Т.\лобаба оВ

теоянuк См



2 4 5 6 7 9 l0 ll 12 1з

Грошове забезпечення вйськовослужбовцiв 2||2 070

Нарахування на olmaтy црацl 2120 080

Вакорuспаннл tповцлiв i поапуz 2200 090

Преdмеmu, маmерiulu, об,tаdнаuа па iнвенtпар 2210 100

Мйuкаменtпu mа пqев' яryвальнi маперiмu 2220 lп
Проdуюпu хорчуванtlя 2230 120

Оплuпа послуz (lp iM комунальнuх) 2240 130

Вudаmпl на вidряdlrcенм 2250 I40

Вudаmпl па змоdu спцiальноzо прuзначення 2260 150

Оплаmа комунальнuх поаlуz rпа eHepzoHociiB 2270 l60

оrшата теппопостачання 22,1l 170

Оrшага водопоqrачанпя та водовцведепня 2272 l80

Оrчrата спекrросвергii 221з l90

Оплага прирошrого газу 2214 200

&шата iяших eнepmHociiB та iяшж ком)rнаJБних посJIуг 2215 2l0

Оrшата енергосервiсу 2216 220

!ослidсrаня i розрЙru, otqleMi заюdu по реалiзацii
ёqэсавнш (pezioHaпbHux) про2р ам

2280 2з0

.Щоспiдкенrrя i розрбки, oKpcMi зоtоди роовrпсу по реалiзацii
державЕих Фегiонаrrьних) проrрам

228l 240

2282 250

О боlуzо вJtванttя борzовuх з обоо'яzань 2400 260

Обслуеовування шympiulчix бор2овlм зобов'яз ань 24l0 270

Обслуzовумша зовнiшнiх борzовuх зобов' язань 2420 280

Поtпочнi пранферпu 2600 290

Субсudii tпа поtпочнi tпрансферmu пid прuемсп в ам
(усmановам, орzанiзацiям)

26I0 300

Поtпочнi прансферtпu ореанам depclcaBHozo управлiнttя iншш
piBHiB

2620 зI0

Попочнi прапсферпu уряdам iнозе,tлнuх Оqэюав tпа

мiuснароdнuм орzанiзацiям
2630 320

С оцiальн е з абвп4t еtлня 2700 330

вuплапа пенсiй i dопомоzu 27 I0 340

спuпенdit 2720 350

Iншi вurпаmч насаaенню 2730 360

Iпшi поtпочнi вudаtпкu 2Е00 370

Кдпiтальнi впддткrr 3000 з80

Прul банttя оспов поzо капitп o,1ly зI00 390

Прudбанlа облаdнанtlя i преdмелпiв doBzocmpoKoBozo

корuсmуванllя
3110 400



YcTalroBa

Територiя

Орrанiзацiйно,правова форма господарювання

Звiт
про заборгованiсть за бюджетпими коштами

(форма N 7м)
на 07 сtсовmня 2019 роlg

Ваtuкосорочuнська зоzqльноосвitпнл санаrrrорна,uлкола-iнпqлнаm I-III сmупенiв MupzopolcbKozo
району Полtпавськоt обласноХ раdu
п ол m а в сь ка о бл асп b/fuI П ол tп ав а

Додшк 7
до Поряд(у сшцд8м бIqФкffiq звiпштi
роопорядmшв в одФжуввчм бtqджm
кошЬ, звiпмi фовлвшr шнообов'вкоюrc
дершЕm ФцiшьЕN i пеясiйЕф
qрцушш
(тrуm l роздiлу II)

за едпоу
закоАт\4/
закопФгI{oMyHallbHa орzанiз ацiя (успанова, заюtаd)

Код та назва вiдомчоI класифiкацii видажiв та кредlтryвання державЕоп0 бюдсету
код та назва програмноi класифiкацii видаткiв та цредrryваIцrя державного бюджету

Код та назва т*rповоi вiдомчоi кrrасифiкацii видажiв та цредрrryвш{вя мiсцевих бюджЕтiв 006 _ Оргап з пптапь ocBiTlr i наукп
Код та Еазва проrрамЕоi кrrасифiкацii видажiв T€l цредlтryвшня мiсцевих бюдкетiв (кол та назва Типово'i гrрогратrлноi класифiкачii видаткiв та крсдrrryв{шЕя
мiсцевrлк бюджегiв) 0б11040 - Нgддпня здгальноi середньоi освiтп загальноосвiтнiмп школамп-iнтерпатамп, запшIьпоосвiтrriмп санаторнпмп
школамп_iнтерпатамп
Перiодичнiсть: квартаJIьна (промirсrа)
Одинпця вимiру: грп. коп.

скпqдеЕа: за зщtшьЕим.спецiальпим

пr tdr€ць зrlmоm псрtоду (prv)

Оплапа працl i нарФс!вання на заробimну плапу



2 4 5 6 1 8 9 l0 ll |2 lз

Споораlш ёермвнш запасiв i реrФвiв зl50 500

Прudбанш зеstлi mа неt апqriальнш amuBit з160 510

I&пiпальнi lttoaHcбeo по u 32N) 520

IСапiпальнi mрансфqtпu пiёпрuемmвш (ycпaHoBaltt, орzаliзацiл,лl) 3210 530

I(апimшьнi прансфqmч opzatlaM Dqшою урамiння iнwлх piBHia 3220 510

I(апiпальнi mрансферmч уряdам iноэеммх depxrc па мiжttаlюdнlм
орzанiэацiям

з2з0 550

I(лпiпмьнi mраtсфqпu насатенню 3240 560

Впутрiшrе кредrryваяня 4l00 570

IIаддяня вrуrрiппliх кродrтiв 4ll0 580

Наданця кредrтЬ органм державною управлilпlя ilпшп< pbBiB 4lll 590

Надавня крелrrriв пiдцриетиствам, уставовшr, оргаяiзшtiям 4|12 600

Надання ilmlиx внуФirдпй кредlrпв 4l lз бl0

Зовпiшне кредrryвапlrя 420о 620

Нqдапrя зовнiпrнiх крелrгiв аю 630

Iшпi вядатrоr 50ф 640 х l49918з,00 х х х х х х х х

'з."щ.щбWrшir.

КерЬник

Гоlrовrп,rй бухгалтер

" 03 " сюовпня 20l9p.

ф/
тvобаба ов

теоянuк См



l 2 з 4 5 б 9 l0 Il 12 lз

Мйuкаменпu mа перев'яrувшьнi Mamepiшu 2220 ю0

Профкmч харчуванш 22з0 1l0

Оплапа послуz (KpiM KoMyltaлbHttx) 2240 120

ВuОаmru на вйряОжаня 2250 в0

Вudапw па звоdu спа4iмьною пршючення 2260 l40

Омалпа комlлнальнuх послу2 lпа Йrqюносiiв 2270 l50

ошItrа тепrопостачшшя 221l l60

Оплата водопостачаrшя та водовИведення 2272 170

ФIлrга елекrроенергii 227з 180

ОIц8а прирqдного газу 2214 l90

ОплЕта iпших енергопосiiв та iншrх Koltfyt{шbниx послуг 2215 200

Отшага евергосервiсу 2276 2l0

,Щослilжtltлi розробtаl. otpeMi эахйu по реалЬацii dераrавнш
(peziottaпbHux) проzрам

228о 220

Дослiдкеппя i розрбки, оrФей закодд розвrгr<у по реалiзачii
держоввпх ФеriонаjБнюо протрам

228l. 2з0

Окрей заходr по реалiзацii дерлtаввих фегiона.пьних) прrраIri, не

вiдяесепi до заrодiв роOвитку
2282 24о

OбcllyzoBlcatctg борювах зоfu в'лсонь 2а0 250

оfuлуzовуванtп внупрiuнiх борzовш зобов'язань 24l0 2ы]

Обслуzоqлванш звнiwiх бopzoBt* эобов'мнь 2420 270

Попоочнi прансферпсч 26lп 2Е0

Субсuёii па поmочнi прансфqпu пiёпрuемсmвам фспановам,
орzанiмцiям)

2610 29о

Поtпочнi прансфqпu орzапам dquсавноzо управ],iнrrя iчulm piBHiB 2620 зо0

Поtпочнi mранфqпu уряdам iноземпх dерысав mа Mi*,tlapoёHuM
oDzaцinuiяM

2630 ,l0

С оц ia.,lt ь не з абеz п е ц е н н я 27u) 320

вuмаmа пасiй i dопомоzu 2710 330

Спuпаdii 2720 340

IHuti вuппаmч населеню 2730 350

I пtцi попtоцнi сudапtоl 2Е00 360

кrпiтдльпi видrткх 300о 370 14991Е3,ш 1l300ш,Ф l1300ш.00

Поudбанм основноео капiпь,tу ,l00 зЕ0 l191E3,00 u3000а00 l1300lп,00

Прuёбанм облаlнанttя i преdмшiв dовеоспроковоео корuспrування зlп 390

Капimмьне Фd i внuцпво (пр ud бшня) зl20 4оо 1499lE3,00 1lз0000,00 ll30000.00

Капiта:ьяе булiввицfво (придбаrня) хФrтла зl2l 4l0

IGпiтальяе будiвнпцво (прrцбаrтrя) iншlтх o6'oстiB з|22 420 l499l83,00 l lз0000,00 l130000,00

Капiпмьнuй ре*лонп 3130 43о

Капiталышй peMolrT rшrтлового фондl (примiщепь) зlзl 440

Капiталып{й ремоm iнших об'екгЬ зlз2 450

Реконспwкцi8 rIа респаврацМ зl40 460

Реконстрlкцiя mлового фоrrдl (прwiщеш) з14l 41о

Реконструrqiя та рестврацiя itшtиr( об'€кIiв з|42 48о

Реставрачiя пам'яmк кульryри, icюpii та архiтекryри 3143 490



YcTarroBa

Територiя

Органiзацiйно-правова форма господарюванЕя

Звiт
про заборгованiсть за бюджетнимц коштами

(форма N 7м)
на 01 uсовmня 2019 poty

Ваtuкосорочuнська заzмьноосвiлпtlл санаrпорна,школа-iнпqlнаm I-III стпуtалiв Марzороdськоzо
райопу Полtпавськоt облласноХ palu
п ut tп а в сь ка о бл а сtп ьл|t. П ол лп а в а

Додаток 7

до Порядry сшqдsвш бrqжffiоi звimфтi
lюопорядвяшп m одерхryщм бюжем
кшЬ, звiшатi фоtцм зroпообв'вховоrc
дФruвоrc соцiщьвш i певсiйкою
Gтцуш
(пуцm l роздiду II)

заедрпоу

за коАт"!4/

закопФгKoMyHutbHa орzанiзацiя (усmанова, заклаd)

Форма скпадеЕil за загальним, спецiальrпrм

Кредпторська зrборrовапiсть

Еl tdrэць звlпоm перlолу Фоry)



2 з 5 6 7 8 9 l0 12 lз

Грошове забезпечення вiйськовослужбовцiв 2||2 070

нарахчвання на оплатч поацi 2l20 080

Вuкорuслпаннл mоварiв i поапуz 2200 090

прфмаttu, маперiмu, облаdнання mа iнвенпар 22l0 100

Мduкаменпu mа перов'язJ/вальнi маmерiмu 2220 lI0
Профюпч харчування 2230 l20

Оttлапа послуz (tpiM комунальнш) 2240 I30

Вudаmru на вidряdэlсенtв 2250 l40
Вudапlаl па змоdu спецiмьноzо прuзначення 2260 Б0
оплапа комунальнuх пос]rуе лпа eHepaoHociiB 2270 I60

оrшата тешrопосвчавtlя 2z,l1 170

Оrшат.а водопостачання та водовiдведення 22,12 180

orgraTa елеrшооевеогii 227з l90
Огшата природного газу 22,14 200

Оrшата iнших eHepmHociiB та iпш!о( коilrунiuьпю( посJrуг 22,75 210

Оrшата енергосервiсу 2276 22о

,ЩослiOсlсенлп i розробм, olEelrti заюdu по реалЬацit
d qыcaBHtlx ф ее ioH MbHux) пр ozp clш

2280 2э0

,ЩослМеняя i розробки, окрей за:<одr розвrгrtу по реалiзачii
дерхсавнюr Фегiопаlшшх) прогрдл

228l 240

OKpeMi зжода по реалiзачii лерrсавнrх (регiона.rrьrrюс)

програм, не BiдreceHi до зшrодiв розвlлпсу
2282 250

обоlуеовvеанltл бооzовuх зобоа'язань 2100 260

Обслуеовуваннп BHynpiulHix борzовtм эобов'язань 2410 270

Обслуzосування эовнiuлнiх борzовuх зобов' жань 2420 280

попtочпi поансфеоmu 2600 290

Субсudit па поtпочнi прансфqmu пidпрuемсmвам
(успановам, ореанiзацiям)

26l0 300

Поtпочнi прансферmu opzaшaM d ерuсавноzо упр амiнltя iHultх
piBHiB

2620 зI0

Поtпочнi прансфqmu уряёам iнозеллнuх ёqасав mа
MialcttapodHuM ооzанiзаuiмt

2630 320

С о цi ul ь н е э абв п 4t ен r,я 2700 330

вuплаmа пенсiй i dопомош 2710 340

спuпенdii 2720 350

Iншi вuплаmu насаrенню 2730 360

IHшi поtпочнi саlапкu 2800 370

Капiтлrьнi впдrткп 3000 380

IIр аdбан нл осно в поео каrtпtалу 3100 390

Прudбанtя обллаdнання i преdмапiв dовzосtпроковоео
корuсlпуванllя

3110 400



l , 4 6 7 8 9 l0 ll 12 lз

Капimальне фd iвнuцmво (прud бання) 3 I20 4I0
Капiтальхе булiвницгво (прилбання) шlтла 312l 420

Капiтальне будiвниrrгво (rФrибанвя) iншж об'скгiв 3|22 4з0
Капimальнuй ремонtп 3 I30 440

Капiтальний ремонт жIплового фонду (поимiщевь) 3 lзl 450

Капiтальний ремонт ilших об'еtоiв зlз2 460

Ра<онспруtа4iя mа респаврацiя 3140 470

реконсточкцiя rrmлового фоIrдч (поимiцеrть) зl41 480

Реконструкцiя та реставраttiя iншпх об'екгiв з|42 490

Ресгаврачiя пам'яюк культури, icTopii та архiтекryри зl4з 500

Спвораtня dqэrcавнuх запасiв i резqвiв 3150 5п
Прudбанlп зеплi па HeMaпepiMbHtlx аюпuвiв 3160 520

I(апiпла:tьнi tпрансферпu 3200 530

Капiпальнi mрансферпu пiOпрuеilспвсlл4 фсtпановам,
орzанiзацiям)

32l0 540

Капimальнi прансферmu opzaHola ёqlжавноzо управлiння
iHutmpiBHiB

3220 550

Капiпа.лльнi прансферtпч уряdам iноземнш dерэrав mа
MiыcHapodHuM орzанiзацiям 3230 560

Капiпалльнi пр анс ф qпu насаtаtню 3240 570

Рвом х 580

| У riсшiй бWifi r.iМi рщ з З9О по 570 яс Ф@.

КерЬник

Гоrrовшлй бухга,гггер

" 03 " сrcовпня 20l9p.

теоянuк См



Звiт
про заборговаrriсть за бюджетншмц коштамп

(форма N 7м)
на 01 llсовmня 2019 poty

Валuкосорочuнська зоzаJrьuоосвitttня аанаrrrорна'uлкола-iнпqпаm I-III сmупенiв Мuрzороdськоzо

п ол m ав сь ка о б,tл gсtпilfu[ П ол tп ав а

Комуаuшна заюtаl)
Код та пазва вiдомчоi шrасифiкацii видаткiв та кредшцвавня державного бюркету
Код та Ецrва пporpal\,rнoi ктrасифiкацii впдаткiв та кремq/ванЕя державного
КОд та tlазва пmовоi вiдомчоi класифiкащii видаткiв та цредрrryвшня мiсцевюt бцджетiв 006 _ Оргап з пптrнь освiтш i вауки
Код та вазва проrраirшоi класифiкацii впдажiв та кредIтryвання мiсцевtлк бюдкетiв (код та назва Типовоi гrрограпrвоi кrrасифiкшtii видажiв та IФедитуванfiя
мiсцевих бщджетЬ) 0617321 - Будiвницгво освiтяiх устаЕов та зашrадlв
Перiодrчнiстъ: квартsJIьЕа (промiясна)
Одиниця вимiру: грЕ. коп.

Установа

Терrгорiя

Органiзачiйно-правова форма госполФюваЕЕя

Додшк 7
до Порядку шsдшш бIqркmоi шiшщтi
trвпФядвrши тs одФrysаw бцмm
кщЬ, звiпщтi фошлаш швообовkзкош
дФшвф mцiаьпш i пенсiйпm
flрцуш
(пrкт l роrдiлу lD

заедрпоу

закоАтъ4r
закопФг

Форма скпцена: за запаJIьним, спецiальним

3.рсmроволl
бщсшl
фlпшсоrl

шбоr'rlf,ш Er
хiхець звlпош
перtоду Фоrсу)

ra rdпець rDlflоD псрlоду Фоtry)

Оtшапа працl i нарахусання на заробimну



2 з 4 5 6 8 9 l0 ll lz lз

Капiтапьне будЬниrrгво (прпдбаrня) хоrгла зl21 420

Капiтальне будiвншrrво (прщбання) iнших об'екгiв з|22 430

Капimальнui pe,ltloHп 3 130 440

Капiтальнlй ремоЕт жIrглового фонду (прrмiщекь) 31з 1 450

Капiтальний peMolrT fuшпrх о6'еrгiв зlз2 460

Расонсmуупliя mа респаврацiя 3140 470

Реконструщiя lшrrлового фондl (примiщень) 3141 480

Реконструкцiя та реставрацiя itmllor об'сктiв зl42 490

Реставрацiя паrr.r'яток кушт54lи, icTopii та архiтвктури з 143 500

Спворення dqасавнtlх запасiв i резервiв зI50 5l0
Прudбанlв землi mа немаmерiальнuх аtопuвiв з160 520

ICaпitaall bHi mраuсф ерпо u 3200 530

Капiпалльнi mрансфqпu пiOпрuеrilспвам (успановап,
орzанiзацiял) 3210 540

Капimальнi mранферпu ореанам dqэсавноzо управлiнtа
iпtulх piBHiB 3220 550

Капiпальнi mрансфqmu уряdам iноземнuх ёqllrав mа
мiэrcнароdнuм орzанiзацiмl 3230 560

капimальнi mрансфФпu населенню 3240 570

Розом х 580

I1' IiФiйбщй siмi рш!39опо5?оrcзs@.

Керiвник

Головrшй бухгаггер

" 03 n сюовtпtп 20l9p.

Терянuк СМ


