
Звiт
про надходжепня i використаншя iнших надходжень спецiального фонду

(форма N 4-3м)
за 2019 piK

Валuкосорочuнська заеальноосвitttня оанаrпорна uлкола-iнпеlлнаm I-III сtпупенiв MupaopodcbKozo

Комунальна ореанiзацiя (1tсtпанова, замаd)
Код та назва вiдомчоi шасифiкацii видаткiв та кредитувашuI держtвного бюджеry

Код та назва програп,rноi класифiкаuii видаткiв та цредfryвд{tul державного бюджоIy

Код та назва пшовоi вiдолrчоi класифiкаuii видаткiв та цредитування мiсцевих бюджетiв 00б - Орган з пItтаtIь освiти i пауки

Код та Еазва протрамвоi класифiкачii видаткiв та цредитув.lнюI мiсцевих бюджетiв (код та назва Типовоi протрамноi класифiкацii видажiв та цредитуванtul
мiсцевих бюдкетiв) 0б17321 - Будiвництво ocBiTHix установ та заrстrадiв

Перiоли*riсть: рiчна
Одинlди вимiру: цrц. коп.

Установа

Територiя

Органiзацiйно-правова форма господарювrшЕя

Додшк 4
до ПФядсу шадm бIqЕrflоi зiшФi
рспор&шlшr D одФх(уваWп бlqдкffi
кошЬ, звiпшi фоlцшЁ зшшьirообов'iзкоюrc
дерreЕою соцimнш i пеясiйпоrc
Фрц}ъffi
(пуш l роцiлу ID

заедрпоу

за коАт\л/
заКоПФГ

Вrrдатш тд паданшя кредптlв - усьоm

Оtlлапа працi i нар4ц|санш flа заробimну плапу





'зшмршорщбщмЬ.

Керiввик

Гоrrовний бухгаггер

" l0 " сiчня 2020р.

тчобаба Ов

теоянuк См



Звiт
про падходження i використання iнших надходжеЕь спецiального фонду

(форма N 4-3м)
за 2019 piK

Вшакосорочuнська заzальноосвimня санаrrrорна школа-iнпqlнаm I-III сmупаtiв MupzopodcbKozo
району Полtповськоi обласноi раdu
П ол tп а в сь ка о бл асtп b/]|I. П ол m ав а

Комунальна орzанiзацiя (усmанова, заклtаё)

Код та назва вiдомчоi класифiкацii видажЬ та щред}rryвання державного бюджет
Код та вазва програI\4Iiоi класифiкачii видаткЬ та кредrryванЕя держtвного бюджегу

Код та назва тrrповоi вiдомчоi класифiкацii видакiв та кредlтryвання мiсцевих бюдхЕтiв 00б - Орган з пптапь освiтп i наукш
Код та Еазва црограI\,tноi класифiкацii видажiв та кредI.fryвання мiсцевrаr бюдкетiв (код та назва Типовоi програлrrо1 класифiкацii видаткiв та кредитуваншI
мiсцевих бюджетiв) 0б11040 - IIаддння загальноi середньоi освiтп загальноосвiтпiми школамп-iнтернатамщ загаJIьноосвiтнlмп сацаторними
школами-iнтернатами

Перiодrшriсть: рiчна
Одиниця вимiру: грн. коп.

Устапова

Тери:юрiя

Органiзацiйно-правова форма госполарювання

Додшк 4
ло Порял<у шадаяш бIqФкЕmоi siмi
рФпорr;tlш в од€ржуЕачм бIqпtем
хшiв, звiпmi фовдаш зшнообовkзкош
дершвФ соliшцою i цевсiйдrою
qрцущ
(пуш l рвдfuту I!

заедрпоу

заКоАТЪ4/

заКоПФГ

поrсазяпlш
кЕкв
та/або
ккк

Код
рядl(д

3ашерджено па
звiтнrй piк

Зlверджено чl
звlmй церiод

(plK)

3шпшок па почlток звlпою
року

ПерерrховдЕо
зшпшок

нмiйщло
юшrlв зд

звiтцпй перiод
Фк)

KrcoBl
за звiтцtrf, перlод ФlK) зшшок

усьоrc

у тому чf,gI Hr
ршrунш Е
ушшовш

бццкЬ
усьоm

ушмуqцi
перераювrвl з

prryшKir в
ygrEoBtI

бпцкiв
vcbom

у rcму чпшl Er
р8ýшшв
уФlноllI

бавldв

2 з 4 5 6 8 9 l0 ll 12 l]

Вtrдатrсп та надапня кредятiв - усього х 010 739900,00 7з9ш0,00 739195,00 7з9195,00

5r тому чпслi:
Поточпi видатки

2000 020

Otutatпa працi i нарахr|вання на заробiпну мапtу 2100 030

оrumапоаui 21I0 м0
ЗаDобiша тшата 21t1 050

Грошове забезпеченш вiйськовослу*сбовцiв 2|12 060

напhхчванш на ошаry rmацi 2|20 070

вuкооuспланtл mовапiв i поапz 2200 080





t з 4 6 1 9 l0 ll \2 lз

Реставрацiя пам'яюк культури, ic.Topii те ар)dт€кrури з14з 490

Сmаоренла lержайw ?апасiв i резервiв зl50 500

Прudбмш земпi па ныаmерiапьнлlх акmuвiв 316о 5п
Капimальui прансфqпu 3200 ,20

Itапimмьнi mрансферmu пid прuыс пвut (усmанош, орzанЬацiям) з2I0 530

Iапirпальнi прансферйu ораанам dерхаоноео управлiнtа iHmux piBHiB 3220 s10

Капirпмьнi прансферпu уряОам iно,эемнuх dерэrао па мiсснароОнtш
орzанiмцlям з230 55о

Капiпulьнi прансферпu населенню 3240 560

4100 570

Надацня вн}rфiцпliх кредrrЬ 4l l0 ý80

Нqданвя lФедtпiв оргапам державноm управлilшя irmTTx piBHiB 4l!l 590

Надлrня кредrгiв пi,lцlрпемствам, усrановам, органiзацiям 4|lz 600

Наданвя iншrх ыцпрiшiх кредlлтiв 4l lз бl0

Зоввillпlс IФедитувш 4200 62о

Надаяtrя зовнiшвiх кредrгiв 42lo бз0

Ilппi вlцсгltr{ 5000 640 х 739900,00 х х х х х х х х
' Зшщ рвдс,рцшм бщш iоштй

КерЪник

Гоrrовний бухгаlпер

" I0 " сiчня 2020р.

Т7vбаба ОВ

Терянuк СМr



Устаяова

Териюрiя

Оргаrriзацiйlrо-правова форма господарюваЕня

Звiт
про заборгованiсть за бюджетними коштами

(форма N 7м)
на 01 сiчня 2020 potg

Ваluкосорочut ська lаеаJrьноосвimtlя санаmорна tuкола-iнпqлнаm I-III cmyleHiB Мuраороlськоzо
r, ! _о. "у 

П 
"о. !..уу_.9 ь Kot_ о !л у. 9 yyi р аП u

П ол m а в с ь ко о бл а с m b/l|r. П ол m а в а

Додщ 7
до Пор!дry щадаgш бtq&KФoi ýiEФTi
рспФ!дrш m qдфr(уваsш бrqдкФц
кошiц шiпшi фоклш шькообовkкоюrc
д€ршвою сФIiшьпш i цевсiйнф
ирФqушш
(цуш l ршдiгу lI)

заедпоу
закоАтуу
закопФгКомунмьна орzонhацiя (1лсtпанова, замлаd)

код та Еазва проIрап,rноi класифiкацii видаткiв та цредlrryванюI мiсцевих бюджетiв (кол та цазва Типовоi проrрамноi шrасифiкацii видаткiв та цредитув€шня
мiсцевих бюлжеriв) 0б11040 - IIадання загальноi середньоi освiтп загальноосвiтнiмп школами-iптернатамп, загальноосвiтнiми саяаторнймп
школами-iнтернатами
Перiодичнiстъ: рiчЕа
Одиниця вимiру: црц. коп.

скпадеЕа: за зaгальним. спецltшьЕим

Кредпторсъка заборговапiсть

Зrрессцовапl
бцл:кmпi
фlхrrсовi

зобов'шцш пr
rdпець звiшоre
перiоду Фоку)

Еа Idвець звlшош перlолуФокv)

у тому числi:
поточнi видаткп

Оtlлаtпа працi i нарN7,ванпя на заробitппу плаmу



Прulбання облаdнанttя i преdмqпiв doBzocпpoчoлoao
корuсmування



' У хiсмiй бщпi* siвФi рщ з З9О по 57О s€ !'lt@.

Керiвпик

Головний бухгаггер

" 10 " сiчня 2020р.

lry4 Туобаба ОВ

теоянuк См



Звiт
про заборговапiсть за бюджетними коштами

(форма N 7м)
на 01 сiчttя 2020 poly

код та Еазва процра&rноi ктrасифiкацiI видаткiв та цредlrryвrurнrl державного бюджеry
Код та назва типовоi вiдомчоi шасифiкацii видатсiв та кредr:цвtшшI мiсцевих бюдкетiв 00б - Орган з питань освiти i паукш
код та назва програlr,rвоi шасифiкацii видажiв та цредитув:lння мiсцевих бююкЕтiв (код та назва Типовоi програмноi класифiкацii видажiв та цредитув€lншIмiсцевих бюлжетiв) 0б17321 - Будiвнпцтво ocBiTHix установ та закладiв
Перiоличнiсть: рiчна
Одиниця вимiру: ц}н. коп.

ДqкФк 7
до Порядсу mqдаш бrqдкщоi шiшqi
рФпФапжш m од€рrysщшf, бцЕ(Фщ
хщiц siпфтi фоялм шьнообш'м
дерxЩф шцiшьвш i певсiйпоm
qрцуш
(цкг l роздjду ID

заедрпоу

закоАтуу
закопФг

скпадеЕа: зазагЕлльцим, спецiальним (потрiбне п

Кредпторська заборговапiсть

на rdпець зьlшош перlоду Фоlч)

Оплаtпа працi i нарахlлванtlл на заробitпну





l 2 , 5 б 8 9 l0 ll 12 lз

Капiтаrrьне будiвниItтво (придбшrня) хоmла ,|21 420

Капiта.rrьне будiвниtпво (прщбшrвя) iнших об'екгiв зl22 430

капiпальнuй реллонtп 3 130 440

Капiтальний ремонт ясrrлового фонду (примiщеяь) зlз l 450

Капiмльний peMolrT irпrrих о6'екгiв 3|з2 460

реконсmруаliя па DесmавDацiя 3 I40 470

Реконструкцiя жlгглового фондл (примiчень) з141 480

Реконструrщiя та реставрацiя iнших об'сктiв з|42 490

Реставрацiя пам'ягок куrьryри, icTopii та архiтекryри 3 143 500

Спворення depcaaBHtlx запасiв i резервiв 3 I50 510

ПрuOбанtп зе.лчлi tпа немаmqiмьнuх аюпuвiв 3 160 520

Капitпаль Hi tпр анс фер mu 3200 530

Капiпапьнi пранс ферmu пidпрtлемсmвам (уопановам,
орzанiзацiям)

32l0 540

Капimальнi tпрансферпu орzанам dераlсавноео управлiнtя
iHutux piBHiB

3220 550

Капimальнi mрансферпu уряdам iнозаvнuх ёерысав па
мiэrнароdнuм ор еанЬацiям

3230 560

Капimаlьнi mрансферmu населенню 3240 570

Разом х 580

t У йсявй бщiй шiEMi рщ r З9О по 57О нс шNм.

Керiвник тvобаба ов

Терянuк СМ



Устаяова

Терlrгорiя

фганiзачiйно-правова форма госполарювання

Звiт
про заборгованiсть за бюджетЕими коштами

(форма N 7м)
на 07 сiчtlя 2020 polcy

Валuкосорочuнська заaмьноосвimlм санаmорна школа-iнпqлнаm I-III сtпупаtiв MupzopodcbKozo

рай о ну П олmавсь Kot о бласноt р аOu

П ол tп а в сь ка о бл а с m b/]UI. П ол m ав а

Додшк 7

до Поряд(у шqдм бtqDrmоi siшФтi
рФпорtцшм та од€ржувшш ftqркm
кшiц звiвrcтi фшлш шнообов'вкоюrc
дФшф соIiшьюго i певсiiлоm
ирйущш
(пувп l рочiry ID

заедрпоу

закоАт\ry
закопФг

Код та назва вiдомчоi класифiкацii видаткiв та кредrтуваншI держ{вного бюрIсету

Код та назва програпtноi класифiкацii видаткiв та цредrцвшЕя державною бюдкегу
Код та н.rзва типовоi вiдомчоi клrасифiкацii видаткiв та кредlтryвfirця мiсцевих бюдкетiв 00б - Оргап з питань освiти i науки
Код та IIазва програмIrо'i класифiкацii видажЬ та цредIтryвання мiсцевих бюдкетiв (код та назва Типовоi протрамноi класифiкачii видажiв та цредитуванIrя
мiсцевих бюджетiв) 0б11040 _ Надання загальноi середньоi освiтп загальноосвiтпiмя школамп-iнтернатамп, загальпоосвiтнiмrr санаторпимп
школами-iнтернатамп
Перiодичнiсть: рiчна
Одициця вимiру: грн. коп.
Форма скпqдена: за зaгlulьним, спецiальним

шr !dв€ць з.lпош перIоду Фоку)

у тому чпслi:
поточпi вид8ткп

Оttлапва працi i нарахJ,ваtлнл на



2 з 6 1 9 l0 ll |2 Iз

Грошове збезпеченвя вiйськовосrrужбовцiв 2|12 070

Еарахування на оrшаry прачi 2|20 080

Вuкорuслпаннл tповарiв i поапуz 2200 090

Преdмапu, Mamepialtu, облаdнання mа iнвенпар 2210 100

Меluкаменtпu mа пер ев' язувальнi маm qliалu 2220 1п
Прйуюпu mрчуванtп 2230 l20

Оплаtпа послуе (lpiM ко;лlунальнш) 2240 l30

Вudаппl на вidряdссення 2250 l40

ВuDаmкu mа захоdu спецiмьноzо прuзначенtlя 2260 l50

Оплаmа комунальнш послу2 пла eHqlzoHoci|B 2270 l60

огшата теrшопостачання 22,11 l70

Оrшgга водопостачаr*rя та водовiлFедеr*rя 22,12 180

оплата елекrпоеяеогii 22,1з l90

Оrшата природного газу 2274 200

Оrшага irпшюr енерr,оносilв та iншиr( ком)шальЕих посJI)г 2275 210

Оrшата енергосервiсу 2276 220

!ослilэlсалtlя i розробru, otEeMi захоdu по ремiзацii
dержавпuх (реziональнuх) про2рtt7,

2280 230

Дослiдження i розробки, oKpeMi заходи розвитку по реалiзацii
державнrлr фегiональвих) програм

228l 24о

OKpeMi заход.r по реалiзачii лержавlтж фегiовальних)
прогр.м, не вiдвесенi до зжодiв розвитку

2282 250

Обапуzовуваннл борzовах зобов'язань 2400 260

Обслlуеосув ання внуmрiшнLr борzовuх зобов' жань 24l0 270

Обслуеовуванttя зовнiшнiх борzовuх зобов' яэ ань 2420 280

поtпочнi mоансфеоmа 2600 290

Субсudii па поmочнi tпрансф ерпu пid прuемспв ам
(успановам, орzанiз ацiям)

26l0 100

Поmочнi прансферпu opzaHaM depcaaBHozo управлiння iншлм
piBHiB

2620 310

Поmочнi mрансферmu уряdам iнозелlнuх dqасав tпа
MiЩttap о d HuM о р е а нiз ац iям

2630 320

Соцiальне эабвпёrення 2700 330

вuплаmа пенсiй i ёопомоап 27 10 з40

сmuпенdit 2720 350

Iншi вutlл аm u н ас eJ, енню 2730 360

Iншi поtпочнi вulаtпкu 2800 370

Кдпiтальпi впдаткш 3000 380

Прudбання ocHoBHozo капimutу 3100 390

Прuёбанtlя облаёнанм i преdмеmiв dовеосmроковоzо
корuсmумння

з I10 400



l з 4 5 6 7 8 9 l0 ll п lз

Капimмьне фdiвнuцпво (прud бання) 3 120 410

Капiтальне булiвницгво (прилбання) хсrгла з|21 420

Капiтальне будiвниlдгво (прилбшня) iншшr об'екгiв з|22 4зо

Капiпмьнuй релонm 3 l30 440

Капiтатrьний ремовт ж!rтлового фонду (примiщеш) з l31 450

Капiтальнr.пl ремонт iнпшх об'еrгiв зlз2 460

Реконсmwоliя mа ресmаврацiя 3 140 470

Реконструrщiя жrтлового фонду (примiщень) з14l 480

Реконструкцй та реставрацiя iншшr o6'eKTiB з|42 490

Реставраliя пам'rгок кульryри, icTopii та архiтекryри 3 l43 500

Спворенw 0ерасавнш запасiв i pBepBiB зI50 5ю
Прudбанш землi mа неtttаперiальнuх uопuвiв 3 160 520

Капfuлаttьнi прансфqппа 3200 s30

Капiпальнi прансферmu пйпрu€.л4сmвалl (успановам,
орzанiзацiям)

3210 540

Капimальнi mрансферmu ореанам depacaBHozo управлiнllя
iHuttac piBHiB

з220 550

Капitпмьнi tпрансферmu уряdам iнозаlлнuх dqсюав mа
м iэе н ар о 0 нuм ор z а н Ь ацiялtl

3230 560

Капfuпальнi mр ансферmu населенню з240 570

Разом х 580

' У хiФiй бмiй siпфтi рш з 390 по 570 яс шомr,

Керiвник

Головвий бухгалrгер

" I0 " сiчня 2020р.

Туобаба ОВ

теоянuк См



рядку 2380. В роздiлi IY елемеrrти витрат за обмiнними операцЙми вiдображено фактичнi видатки в розрiзi
витрат на заг€шьIry суму 15179424,00 грн.

Форма 3-дс <Звiт про рух грошових KoцrTiBr> по рядку 3000 вiдображено бюджетнi асигrryвання на суму
1502|З69,'7З грн. (надiйшло по формi М2м 14881133,7l * надiйшло по формi J',lb4-3M 739195,00 црн. зменшено на
суму придбаних основних засобiв 562195,00 грн та ма:rоцiнних Ееоборотних матерiальних активiв З6'7763,98
грн.). По рядду З010 вiдображено надходженЕя вiд зданого металобрухry на суму |З144,00 rрн. по рядку 3015
надходженшt орендноТ плати l|252"74 грн. по рядку 3045 надходженЕя граrrгiв та дарункiв 80396З,83 грн.По

рядку 3090 вiдображено кошти, що надiйшли вiд Фонду соцiаrrьного cTpaxyBaHIuI на вiдшкодування лiкарrrяних
виIuIат на суму 294045,00 грн, По рядку 3100 вiдображено суму 15101816,14 грп.( KacoBi видатки заг.фонлу на
суму 14881133,71 грн. MiHyc видатки по КЕКВ 2250 на суму 14351,91 грн.мiнус по КЕКВ 2800 на суму 1309,8l
грн. MiHyc видатки на придбilшя необор.матер.активiв на суму З6'16З,98 + KacoBi по Ф.4-2 10799,83 Miнyc
необоротнi матер.активи по ф.Nч4-2 на суму 5691,70 грн + ф.4-3 видатки по КЕКВ 3122gа срrу 177000,00 гРн.).

По рядку 3120 видатки загuшьного фонду по КЕКВ 2250 gа суму l4351,9l грн., по рядку 3130 супла l|З02,20
видатки по КЕКВ 2800 заг.фонду 1309,81грн. + сума по ф.4-1 КЕКВ 2800- 9992,З9 црн, по рядку 3180
вiдображено витратII на вiдшкодуванrrя лiкарняних виплат на сул[у 294045,О0 грн. По рядку 3190 сума витрат Не

перевищус cylvý/ надходжень за рахунок зzллишку KorrrTiB на спецizulьному рахуЕку на початок рокУ. По рядку 3195
чистий рух коштiв вiд операцiйноi дiяльностi склав 813861,00 грн.У роздiлi II Рух кошiв в результатi
iнвестицiйноi дiяльностi по рядку З230 та 3240 вiдображено Еадходжsння цiльового фiнансування на с).му
2098140,00 грн., рядку 3250 вiдображено суму 1397813,00 rрн. виIрат на придбання основних засобiв та
необоротних матерiа:ьншк активiв, цо рядку 3265 незавершене капiтальне будiвництво на суму 1499183,00

Залишок коштiв на початок року - 1,7948,4l грн.Залишок KorrrTiB ца KiHeltrb року 32952,16 гря.
Форма 4-дс <Звiт про власний капiтал) вiдображено рух вJIасного капiтаrry по рядку 4290 та

4ЗOOвiдображено суму 1452621,00 грн. ( придбання основних засобiв на c)rмy 562195,00 грн. та маrrоцiнних
цеоборотних матерiальних активiв на cyl\fy З6'76З,98 |рн., за рахунок централiзованого постачання пiдрУчникiв На

Cyi"ry 27507,19 црн., внутрiшньоi передачi комп'ют.обЛаднанЕя на суму 81439,95 грн. та за рахуноК
безкоштовного надходження грантiв та дарункiв на суму 798855,70 грн. MiHyc'ix списання на суму 54140,87 ГРН.)

Залишок показникiв на початок року по рядках 4000 та 4090 та на кiнець року по рядку 4310 ВiДПОВiДае

покtlзникам вiдображеним в пасивi Балансу.у колонцi 8 рядок 4310 149918з,00 сума незавершеного
капiтального будiвництва спортивного майданчика.

Форма 5-дс <<Примiтки до рiчноТ фiнансовоi звiтностi)) вiдображенi показники звiту вiдпОвiДаЮТЬ

покaч!никам вiдображеним в Ба.пансi.
Бюджетна звiтнiсть Форма }lb2 м ,,Звiт про надходженнrI та використання коштiв зiгаJIьнОГО фонДУ"
По звiту в розрiзi КЕКВ вiдображено кошториснi призначення з€гtlльного фонду, надходження КОШТiВ За

звiтний перiод та KacoBi видатки. Зшишку не використаних коштiв немас.

Форма Nэ4-1 ,,Звiт про надходження i використаIIшI коштiв, отриманих як плата за посЛУги "
В звiтi вiдображено з:}JIишок коштiв на початок року 17947,85 грн.надходження вiд орендноi гrдати 1|252,74

грЕ. та вiд реалiзацii металобрухry на ср[у lЗ'744,00 грн. KacoBi видатки по КЕКВ 2800 на СУМУ 9992,39 ГРН.

Залишок на кiнець року З2952,20 грн.
Форма Nэ4-2 м,, Звiт про надходженшI i використанrrя коштЬ, отриманих за iншими джерелами власних

цадходженЬ " У звiтi по КЕКВ 2210 вiдобРаженО безкоштовнi надходженШI господарСьких ToBapiB На cylt{y

5108,13 грн., безкоurтовне находженшI малоцiнних необоротних матерiа-тrьних активiв на'суму 5691,70 грп. по

кЕкв 3110 безкоштовне надходжешш основних засобiв на с)дц/ 793164,00 грн. всього надходжень 80396з,8з

грн.
Форма Nч4-3 м,, Звiт про надходжепнrI i використанrrя iлтших над(оджень спецiального фонду "по КПКВК

0611040 У звiтi по КЕКВ 3110 вiдображено надходженшI та KacoBi витрати на придбанЕя основних засобiв на

сушrу 562195,00 грн. По КЕКв З|ЗZ - надходженIUI та KacoBi витрати по каuiтальному peмolпy ца суý[у 177000,00

грЕ.
Форма Nч4-3 м,, Звiт про надходженЕя i використання iнших надходжень спецiального фонду "по КГItrG}К

061,1з21, У звiтi вiдображено надходженнrI та KacoBi витрати на капiтальне будiвництво спортивного майданчика

по КЕКВ Зl22gа суму 1499183,00 грн.
Форма Nч 7 м,, Звiт про заборгованiсть за бюджЕтними коштами " у звiтах по КПКВк 0611040 та КПКВк

0617321загального та спецiального фощiв дебiторська та кредиторська заборгованiсть на звiтну дату вiдсугня.

.щебiторська та кредиторська заборгованiсть за розрахунками З бюджетом та просцочена заборгованiсть

вiдсутня.

.ЩодатоК 12 ЗалишкИ коштiВ в балансi вiдповiдаюТь залишкаМ на реестрацiйних (спецiальних реестрацiйних

рахунках) по pil(yцKy (плата за послуги) - з2952,20 грн. по рахунку (iншi джерела вJIасних надходжень) - 0,56

црн
Додаток 13 Заrrишку коштiв немае.



.Щqдаток 26 по рgдr8х 010 та 012 вiцобакепо суму невiдщкодовашlх коштiв фочдоrr соцiльною страхуваЕЕЯ
на вщImry дaIlФ}юilr по ттшrrqасовiй пещlацеадатносгi на звiшrу даry t882l,И грн.

ф€//
Ксрiвник

Головций буltгалтер (керЬвик ССП)

О 15 " сiчtlя 202ф.

ТуDбаба ОВ

теоянuксм



Додаток 12

до Порядцl склqдшrня бюджgгноi звiтrrостi

ровпоряднrками та одержувачaми бюдкетнrх коштiв,
звiтностi фондами затальвообов'язкового державного
соцiального i пенсiйного страхуваrпrя
(rrуrrrr 5 роздi.тry II)

Довiдка
про пИтвердженшI запишкiв на бюджетЕих paxyнK:rx дIя операцiЙ з

бюджsтцими коIцтами

станом на 01 сiчня2020року

Великосорочинська загtlльноосвiтIUI ctlнaropнa школа-
irrгернат I-III ступенiв Миргородського райоЕу Поrггавськоi

обласноi ради

УДКСУ у Миргородському районi

(наfuлепуваrrня усrаrrови-шiеlrrа) ("аЯме"у"а"ня органу,Щерlкавноi казяачейськоi сл)пtби Украiни)

CTarroM на 0l сiчrrя 2020 рокУ заJIишки KoпITiB на рахунка(, зазначенi у виписках з pax).HKiB, становлять:

на бюджетнпх рахунках для операцiЙ з бюджетними коштамп:

Ns 35425l55M2292 Спецiальнi реестрацiйнi рахункирозпорядil{кiв бюджетншr коштiв
(номер та пазм рахуку)

0,00 ( Нуль грн. 00 кош. )
(чифрамя1 (словаш{)

ль 35427138 l422g2 Спецiаrrьнi ре€страцiйнi рахунки розцорядникiв бюджетних KoIIITiB

(номер та назва рахунry)

0,00 ( Нуль грн. 00 коп. )
(цифрши)

Ns 354241 38 242292 Спецiапьнi реестрацiЙнi рахунки розпорядникiв бюджепrих коIцтiв
(номер та назва рахуяку)

0,00 ( Нуль грн. 00 коп. )
(цифраlш)

J\& з5424338о42292 Спецiаlrьнi реестщiйнi рахунки розпорядникiв бюджетlrих коштiв
(номср m назва рахушсу)

0,56 ( Нуш грн. 56 коп, )
(цифрами) (словами)

Ns 354 1 6038 242292 Реестрачiйнi рахунки розпорядrтикiв бюдхетнID( коштiв
(номер ra назва раtуmсу)

0,00 ( Нуль грн. 00 коп. )

]ф 354 19038 142292 Реестрацiйнi рахунки розпорядшкiв бюджеIнш( коштiв
(номер та назва рахуrпсу)

0,00 ( Нуль грн. 00 коп. )
(цифралш)

Ns354272380422g2Спецiальнi реестацiйнi рахунки розпорядникiв бюджетних коштiв
(помер та пазва рахулry)

з2952,20 ( Тридцяь двi тисячi дев'ятсот п'ятдесят двi грн. 20 коп, )
(цифрм) (словами)



Ns 354 l 203 8М2292 PeecTpauiftri рФryпс.I роOпорядппdв бюдхсетяrж коцrтiв
(ноrер та назвараху*у)

0,00 ( Нуь грн, 00 коп. )

Пiлгвсрлхсуемо, що нами псревiрено Bci зfiIиси за виIIискамн i встаrrовлено ix щ)авильнiсrъ, зазначенi зашлшки

М. П. KepiBHltK ТlрбабаОВ
: (iпiцiов,lрiзвпце)

ТеряншсСМ
(iнiцiали, прiзвищр)

" l0 О сi*я 202Ф.

Вiдмiтка про звiрку заJIпшкЬ:
Запишки з ра(унками клiеrrга i зразки пiдгшсiв звiреноп ршбhсrостей не виявлено.

|l ll 20_року
штамп к(lшачея

(пtдпис)



Додаmк 13

до Порядtу склqдання бщджgrяоi звiтrостi

ровпQрядЕr|ками та одерrкувачами бюдкетних коштiв,
звiтrостi фопдами загаltьнобов'язкового дерхавного
соцiального i пеясiйного страхування
(rrуцкт 5 роздiлу II)

Довiдка
про цiдгверджеЕIIя зilJlишкiв коштiв на iнших рахункil( ктliеrrгiв,Щержавноi

казЕачеЙськоi с.тryжби УкраЪи

станом на 01 сiчня 2020 року

Великосорочинська з:гtlльпоосвiтIul сtlн€цOрЕа Iцкола-
iHTepHaT I-III ступенiв Миргородськог0 райоIту Поrrавськоi

обласноi ради

УЩКСУ у Миргородському pйolri

(нймеяуванш устаrrови-клiеlrга) (паймешувшш органу,Щерхазноi казначейськоi служби Украiш)

Стшrом на 01 сiчня 2020 року залишIки KoцrTiB на нЕlIIшх p,txyнKilx, зазначенi у виписках, стilновлЯТЬ:

на рахунку N 37 Ll40l4042292 Небюджетнi рсtунки
(номер та яазва paxyrкy)

0,00 ( Нуль грн. 00 коп. )
(цифрами)

Вiдмiтка про звiрItу залцшкiв 1:

Заrrишки з ра(ункitп,lи клiснта i зразки пiдгшlсiв звiрено, розбfuоrостей не виявЛеНО.
шш 20_ року
III1дцц казначея

(пiдпис)

' Вiдмiтка про звiрку залищку коштiв на рахунках У системi елепронного адмiнiстррання податку на додану BapTicTb не ставиться.

(словами)



Додлюr 14

до поряrву сцадщш бrqФкщоi звiшщi
рФпорлщв*м в од€рж)/шм бrqдкФй
rшЬ,звiпшiфвдшп

iжЖ"#ffi*r*"*соliшвш
(пуfiý5 рGдiлуЩ

Реестр про залишкп коштiв загального та спецiального фондiв державного
(мiсцевого) бюджету на ре€страцiйних (спецiальних ресстрацiйних), iнших

рахунках, вИкрптих в органах,Щержавноi казначейськоi слуяtбп УкраiнИ, та
поточних рахунках, вiдкритпх в установах банкiв

сmаном на 01 сiчtlл 2020р.

Вапакосорочuнська зшаJ,ьноосвimня caщltlцrrla шкша-iнпqlнаm I-III сtпупенiс

MupzopoOcbt<ozo раilону Пшmавсыаi обласноt раOuYcTmroBa

Перiод}rчнiсть: рiчна
Одипиця вимiру: rрЕ. коп.

Jф
з/п

Номер реестрап|ftного (спецlольпого

рессграцiйпого), iцшого тr поточпого
l рахупlý

наfiмеrrуванпя органу ДержавпOi казцачейськоi слlжбп Украiпп, устrвовп
бапку

CyMr залпшку KolmiB

l з 1

l з5419оз8142292 У[КСУ у Миргородському районi 0,00

2 з54160з8242292 УДКСУ у Миргородському pйoHi 0,00

3 з54|20з8м2292 !ЩtСУ у Миргородському районi 0,00

4 35427'з8142292 !ЦКСУ у Миргородському рйонi 0,00

ý з5424|38242292 УЩСУ у Миргородському районi 0,00

6 з5425155042292 УЩСУ у Миргородському районi 0,00

,7 з54272з8м2292 }ЩСУ у Миргородському рйонi з2952,20

8 з5424зз8м2292 ЧКСУ у Миргородському райовi 0,56

9 з,l|14014м2292 )ЩСУ у Миргородському райопi 0,00

Усього 32952,16

Керiвнrлс

Гоlrовпий бухгаrrтер

fu4
ф4,

r
тvобаба ов

теоянuк См

" l0 " сiш 202ф.



Додш26
до Поря8у сшадаsш бrqджшd звiшmi
ршорядвм в од9ржуиsм бщдкm
кшiв, звiпшi фоrддмr
зшшообов'яшоrоD держшпшо соцiшьноrc i
певсiйвош иlшршш
(ЕуIкгу 5 рщдiлу П)

YcTдroBa

Терlrгорiя

Оргапiзачiйно-правова форма
господарюванкя

Довiдка
про дебiторську та ц}едпторську заборгованiсть за операцiями, якi не

вiдображаються у формi }lb 7д, J\b 7м <<Звiт

про заборгованiсть за бюджетншми
коштамп>)

на 07 сiчня 2020 potу
код1

225448l2

5300000000

4з0заКоПФГ
Комуна.льна орzанЪацiя Qtсtпанова, замаd)

IIазва показнпкiв
Код

рядм
На початок звiтного року

На кiпець звiтпого
IIерiоду Фоку)

дебет щ)едпт дебет кредпт

l 2 J 4 5 6

Допомоzа i компенсацfil zромаlлнuа 010 l8821,04 18821,04

допомога i компеясацii громадянаrи, якi постракдали
внаслйок Чорнобильськоi кагасцофи

0ll

допомога по тимчасовiй непрацездапrостi, вагiтностi i
поJIопD(, на поховмЕя

0l2 1882l,M 18821,и

Розрахунки за операцiямп з вrтуrрЬiдомчоi передачi
зшrасiв

020

РозраlФнкu за l епозurпнлLмu о перацiямu 030

з грошовими документами, маперiальlrrдrи цirшостями
та iвшими депозп:rrплми операцiями

03l

у зlшишках коштrв нарil(унках 0з2

Iнша заборюванiсtпь

у tпому чuuli[I]:
040

041

042

043

044

045

046

047

048

049

Кредrюрська заборгованiсть за бlqджетппми
зобов'язшrнями, не взятими на Флiк органаtr,tи

казначейства

050 х х

Розраrункч эа iашuмu операцiлмu

у плому чааi[1]:
060

06l
062

063

0м
065



F
мб
tБ7

а6Е

{м9

PrMM 070 1Е821,м 18821л

Гшrовний бухгаггер 
W 

ТЕlянuк QM

" l0 " сiшl202ф 
U


