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Звiт
про надходженЕя i впкористання iнших падходжень спецiального фоцлу

(форма N 4-3м)
за I кварmал 2019 pot<y

Вапакосорочuнська заzа]льноосвitпtlя санаmорна школа-iнлпqлнuп I-III сmупенiв Мареороdськоzо
району Полtпавськоt облtасноt paOu
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rФд тз пазiз вiдо*sоl шiс!Фirацil firдmIiв в цс!Е.уsfiя, дсрrrвпФ бцфry -
IЪд та sа5!а прогрslшdi х]ц@фiIщiI !!ФвЬ п хр€шry!!ш, дФrDяGо бюдrету -
Кqд п яа!Dе тпФоi Еiдо|.ч.[- ЕIас!фirа4j видsтхЬ т. ryqд{тrт!Еi хiсц€вп бIФЕ€тiв 006 . ОрпlI з ппrsь ocвiтt i пr}rýr
Iбд та яа!ве щоrрлd tflаспфiхrq] впрпЬ п tФептуЕ!пi хiсцеяп бюмсJiЕ (Iqл та ЕЕrд ThoDd прФрýлd iласпфiпщi вйд!ткiв п цбдIтуrOЕЕtйсqсй бцЕсIЬ / T'шrcoвdr шý.gфirяцiI вявг"Ь та зр.дdувЕш дt! ftоФ.gгЬ пiоцевGо с.шовиryтаЕ& Ei ве sаmсов}rcrь програшо-цiJБовGý мйýry)
0611М0 - Ццaш цj1Еfiоi серqдЕьоi ocrtT, ltфtшоосrtпliп пt о.t.r.!.{п.рхrтiiiц зrгrльЕоосвЫiдr сrЕrmря!м! mroJriifi.ifi€pшTtrп
ПсрiоЕЕiсаъ: xвrpT.Jп,xr
q@пц BElipy: грп. хоr.

Установа

Територiя

Органiзачiйно-правова форма госполарювання

додщ 4
до Поряд(y шqдшш бщдйfrоff шiтщтi
рФпорrдшм m щерж)вачм бюрrtщ
хошЬ, звiпиi фоЕдм щнообов'м
деtrcвоrc сщiшвоm i пенсiйЕоrc
ирц}Wш
(пуш l ршдiлу II)

за€,ЩПОУ

заКоАТУУ
заКоПФГ

покдзввrсш
кЕкв
та/дбо
ккк

код
рядм
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'(ptK)

зuшок пs почsток зrlпоm
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Перершвrво
шцшок

llrдiйцло
юштlв зr

звlтЕпй перlод
Фlк)

KrcoBl
зr зliппf, перlод Фiк) 3мпщок

усьоm

у тому чцgI Hr
рахунш в
уqrЕовц

бяпrdв

усьоm

у тому чшоrl
перqпювrнl з

prxyшrd, в
yбlEoBlx

бruldв
уýьоm

у шму чшчl шr

рtrупш l
уФrпоЕц

бrвкir

l 2 4 6 7 8 9 l0 ll |2 lз

Впдатrсп тr падrпня кредптiв - усьою х 010 4930ш,ш 49з000,00 295fiю,o0 29Фшд

уmмучяслi:
поmчнi впдаткп

2fiю 020

ошма пmut i наDшшш на зшобiппч шшч 2100 030

ошmапоаui 2l10 м0
Зарбiша тшага 2l1l 050

Грошове забезпеченпя вйськовосл)лкбовцiв 2||2 060

Нарацrванш на ошагу працi 2120 070

Вакорuаrrання пaоварls t пос]rу2 2200 080
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Преdмmu, маперiмu, облайам па iнвенmар 22l0 090

меёuкыенпч mа пеоев'язушьнi мmерiаu 2220 l00

Проdуmu харчуванш 22з0 ln
Опл аm а п о слуz (кр iM колиушьнш) 2240 l20

вйаmкчнаsidряdж 2250 в0

Вudапкч па звоdu спецiальноzо пршачення 2260 I40

Ошапа комlллшьнш поспуz mа eHepaoHociiB 2270 l50

Отrлага теr!Iопостаsля, 221l l60

отrлата водопостачаЕIя та водовивед€ння 2272 t70

Оплата елекrроенергii 221з l80

оrrлата поиоолного газч 2274 l90

Ошата iншrоr енергоносiiв 2275 200

оrrлgrа еrlеогосеовiсч 221б 2l0

,\ослйженм i розробru, otqeMi эахоdu по реалiзацii dерэеавнш
(oezioHмbHm) пооzоам

2280 220

Щослiдкеяня i розробки, оrремi заltоди розвггlсу по реалiзацii
леожавнrп< (оегiоншъrлоt) поогоам

228l 2з0

OKpeMi заходл по решiзацii державнж фегiональнюr) проrрам, не
вiднесенi до заходiв polrвrrжy 2282 240

О б uryш ву в апш борzо в ux з о бо в'лз мь 2400 250

Оfoлуzовушж вtlупрiuнiх борzовtос зобов'язань 2410 260

обслtvzшмнш зомiшнь бооювш зобов'жань 2420 270

Попочнi прuuфqtпч 26lп 2Е0

Субслdii mа попочнi tпраюферmu пйпрuысmвом (усtttаюш,
орzанiэацiял)

26l0 290

Поtпочнi прансферпч орzаш dержыоzоупраыiнш iншuх piBHiB 2620 з00

Поmочнi mрансферпu уряём iнвынш ёерэсм mа мiжароdнuм
оранiзацiм

2630 310

Соцiальне забвпечаtнл 27п 320

вurшаmа пенсiй i dопомоzu 2710 330

Спшаdil 272о з10

Iнuiмmапчнrcаыню 2730 з50

rншlпоtпочнi оudаmюl л00 360

кдпlтальпl впдtткп 3000 370 493000,00 295000,ш 2950Ф,Ф

ПрuDбвнttя оспооноzо капimму 3100 зЕ0 193000,00 29500ц00 2950lп,00

Прuёбанtlя облаdнанш i преdмmiв doBzocпpoKoBozo корrcmуванм з110 39о 493000,00 295000,00 295000,00

I{апiпшьне буЬiмuumво (поuO6анtа) зI20 400

кшiшьне бчлiвmо (тmилбаgяя) мла зl2l 4l0

Капiтальне булЬницво (приябашrя) iнших об'екiв зl22 42о

Капimмьнuй ре.,лtонп зI30 130

Капiтальшй ремоm жатловоm фоtц5l (прпмiщень) зlзI 44о

кдпlruьши Deмom lншlд( (ю,ектв зlз2 450

ржонmоwiя mа оцmавоаuiя зl10 160

Рекопструкцiя rстглового iDoндl (пршiщень) з14l 47о

реконсmчкцй та оеmавршriя iшrих об'скгiв з|42 480
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Ресгаврацiя ш'mк культl9и, icropii в архiтеrсrуDи зl43 490

Сmюрення ёержавнш запасiв i pgepaiB зI50 500

Прudбаюа эемлi tпа HelilaпepiшbHm мmuвiв з160 5l0

Капiпольнi пранфqлпu 32lп 520

I(апimотьнi mрансферпu пiёпрuыспоалt (успанош, оwанiзацiмl) 32l0 530

Ihпiлпмьнi tпрансферпu ореанам dерilсавноzо упрааriння iшulm piBшio 3220 ,40

I{апiпмьнi tпрмсферпu уряdам iHфelrчua dерасав лпа MiacHapodHul+l
орaанiмцiяil з2з0 550

I{апimмьнi пр аrcф ерmu насоленню 3240 560

Внуrрiшlе кредrг5ваmя 4l00 570

Нqданпя вrуrрi'miх кредтгiв 4l l0 580

Надаlrвя KpeдTiB оргщr!ш державЕоrо FIравлiIrЕ, irrtmo( piBHiB 4llt 590

Надлlllя цредrгiв пiдпрнсмствапл, установащ оргаяiзацiям 4||2 600

Наданпя fuпплt внуФiшнiх кредrгiв 41 1з бl0

3овнiшне кредrгуваяня 4200 620

н4даrrпя зовяiшнiх кремгiв 4210 бз0

Ikmi вцдатrш 5000 640 х 49з000,00 х х х х х х х х

'Зшщr роaпорщщбщмЬ.

КерЬник

Головнrй бухгаlrгер

" 04 " KBimtя 20I9p.

Тwбаба оВ

теоянuк См
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Звiт
про заборгованiсть за бюджетнпми коштамп

(форма N 7м)
на 07 квimнл 2019 potg

Ваtuкосорочuнська заzа.лtьноосвitпня аапаmорна школа-iнпqлноп I-III сtпупепiв Мuрzороdськоzо
р ай ону Пол mав cbKot oбllacHoi р adu

П ол лп ав сь ка о fu t а с tп b/l|I. П ол m ав а

KoMуHMbHa орzанiзацiл (успланова, заклаD)

(

YcTmroBa

Територiя

Органiзацiйно-правова форма госполарюваннrr

Додаrcв 7
до Порядсу сшадаш бIqлкшоi звiпмi
рфпорrдв@и в одерrtувщ бцпкщ
кощЬ, звiшштi фоадш шьнообФkзкфю
д€ржшф оцiшьвоm i пенсйвш
ирцущш
(пувш 1 рщлiлу Ir)

заедрпоу

закоАтуу
закопФг

а скIIадеЕа: за запшьЕим, спецlаJlьtlпм

3spffipoBrd
бцлмЕl
фlпшсоrl

зобо!'rIЕш Br
Idr€ць trtпош
перiо&у Фоlry)

пr ldпсць звlпоm пзрlоду Фorqr)

Видаткп - усього Hr утрпмаппя J.станоЕп

Оплапа працi i нарахування на



( (

2 4 5 6 8 9 l0 1l tз

Грошове забезпеченrrя вйськовос.тrужбовцiв 2||2 070

наожування на оплgгч поацi 2l20 080

Вuкорuсtпання tповарiв i поапуz 2200 090

Преёмапu, маtперiмu, облаdнання mа iнвенпар 22I0 l00
Меduкаменmu mа пqев'язувtlльнi мапqiалu 2220 1ю
Профюпu хар,lувамп 2230 120

оплаmа послуе koiM комунальнuх) 2240 130

В ud аmtа на вidр яd acetlв 2250 140

В ud atпlal ttla захоdu спецiмьноzо прu:rначення 2260 150

Оплапа комунальнtм п(rcлуz па eHepeoHocii|B 2270 160

оrшата теrrrопостачаrпrя 227l 170

OmIaTa водопоgIачаЕня 22,72 l80
Оrшата елекгроенергii 22,1з 190

оrшата поиоодного газч 2214 200

0rrлата iпшиr( енергоносiiв 2215 210

Оrшага eHqlюcepBicy 2216 22о

Щослidэюаlttя i роэробru, otpa,иi эахоdч по решЬацii
dерасавнш (pezioHшbHux) про2р.Iл,

2280 230

.Щослiдлення i розрбки, oKpcMi зо<оди розвитку по реаIliзацii
деожавнrос (осгiоншrьних) IIDогDам

228l 240

OKpeMi зжодr по реалiзацii державнюr фегiонаlrьншс)
програм, не вiднесенi до зжодiв розвитку

2282 250

О бо,lуzо вув ання борzовtlх зобов'яз ань 2400 260

Обслуеовуваюа BHympiutHix борzовuх зобов'язань 24I0 270

Обслуzосуванм зовнiшнiх бореобш зобов' язань 2420 280

поtпочнi поансйеоmu 2600 290

Cyfoudii па поtпочнi tпрансферmu пidпрuемспвам
фспановам, орzанiз ацiям)

2610 300

Поmочнi tпрансферпu opzatlaM d qжавноео улрамiнtlя iHtцtх
piBHiB 2620 зл0

Поmочнi mрансферпu уряdам iнозалнuх dqэrcав mа
мiэенароdншtl ооzанiзаuiям

2630 320

С оцiал ь н е з а бв по|r ен ня 2700 330

вuплаmа пенсiй i dопомоzu 27 10 340

спuпенdit 2720 350

Iншi вuмаtпu насепенню 27з0 360

Iншi попочнi вuOаmкu 2800 370

Кдпiтrльнi впдrткп з000 380

пр ud бан ня о сно в Hozo капiпtutч 3100 390

Прudбання облаd нання i пр dмапiв doBzocmpoKoзozo
корuсmування

зI10 400
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Капimальн е фdiвнuцпво (прud банttя) 3 120 410

Капiталъне булiвниIlгво (придбання) яоrгла з12| 420

Капiта.пьне будiвниrrгво (придбаrпrя) iншюr об'екгiв з|22 430

Капimальнuй ремонm зlз0 440
Капiтаrrьний ремоЕт ж!mловопо фонду (примiщень) зlзl 450
Капiтапьнкй peMoIrT irшпах об'екгiв зlз2 460

Реконсtпруlцiя па ресmаврацiя 3140 470

Реконструкцiя жrшловою фонý/ (прпriщснь) зl41 480

Реконструкцiя та реставрацiя iнпшх об'ектiв з|42 490

Реставрацй пам'rrок культури, icTopii та архiтеrсryри 3143 500

Спворення ёерсаавнuх запасiв i резервiв зI50 510

Прudбання заllлi mа налаперiальнш аюпuеiв 3 l60 520

Капfuпальнi tпрансфqпu 3200 530

Капilпальнi прансферmu пidпрuемсmвам (усmановам,
орzанiзацiям) 32I0 540

Капiпо,льнi mр ансферпu opzaHaM dqlэсавноzо упрамiнttя
iHtaux piBHiB 3220 550

Капimмьнi tпрансфqmu уряdам iнозаtлнtп dqасав па
м i сс н ар о d н uM ор ?а н iз ац iям 3230 560

Kaпitпa,tlbиi tпр ансферпu насаrcнню 3240 570

Разом х 580

' У мimiЛ бщшй ýiмi рщ з З9О m 57О в. шоffi.

Керiвник

Гоllовний бухгалтер

" 04 " KBimtп 2019р.

туобаба ов

Терянuк СМ
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Звiт
про заборгованiсть за бюджетппми коштами

(форма N 7м)
на 07 квiпttя 2019 pot<y

Валuкосорочuнська заzаrьноосвitпllя аанаrrrорна tакола-iнmqlнап I-III опупенiа MapzopodcbKozo

району Полmавсъкоt об,,ласноt padu

П ол п ав сь ка о fu l а ctпb/]|I. Пол tп ав а

"!(!.уу""у!!_!о!э:уР!у!ý*"-!!!!э:!уР)
код та назва вiдомчоi класифiкаuii видажiв та цредитув.шrнJI держ.lвЕого бюджегу

Код м н*!ва прогрЕ!п,rноi класпфiкашii видакiв та цремIувtшнrI державного бюджету

Код та назва т*шовоi вйомчоi класифiкачii видапсiв та цредrryваюrя мiсцевих бюджетiв 00б - Оргаш з питашь освiтп i наукп

Код та назва протраIчrноi класифiкацii видаткiв та цредlrтувiлнюI мiсцевих бюдхетiв (код та назва Типовоf програмноi класифiкаuii видаткiв та цредитуваншI
мiсцевих бюджgгiв / Тимчасово'i класифiкацii видатrсiв та кредr{ryваянrr дJIя бюдхgгiв мiсцевого сап{оврядуванвя, якi не застосовують програмно-цiльового мегоду)
0б11040 _ Наданrrя зага.пьноi середньоi освiтп загальноосвlтпiми шко;rамrr-iнтерпатамш, загальпоосвiтпiмп санаторнrrмп школами-iнтернатамп

IIерiодичнiсть: квартальна '
Одиниця вимiру: rрп. коп.

Устаяова

Териmрiя

Оргаrriзшriйно-правова форма господарюв.шrЕя

дщmк 7

до Поряд(y шqдшш бIqЕrФоi ýiпMi
рФпорщw в одерr.увачм бщ
кшЬ, звiпштi фохлш швообов'вкош
держдною mцiцьвm i пепсilдrоrc
qрцуш
(пуЕп l рфдiлу ID

зае.ЩРПОУ

заКоАТЪУ
заКоПФГ

скпадена: зазаг€шьЕим, спецlilIьЕпм

:}дреФцошd
бtцдмЕl
фlшrшсовi

юбоD'вшнr
rdхсць звlпоm
шерlолу Фоtry)

Вяддткп - усьоrо яr уцrпмашпя уcrlrновп

Оплаtпа працi i наршуваlсня на
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Грошовс забезпечоння вiйськовослужбовцiв 2||2 070

Нарахування на оrшату працi 2l20 080

Вuкорuспланпя tповарiв i поапуа 2200 090

Преdмапu, маmерiалu, облаdнання tпа iнвалпар 22I0 100

Мйuкалценttлu па перев'язувмьнi маmерiалu 2220 lю
Проёуюпu mрчуванtп 2230 120

Оплапа послуz (lpiM lамунальнttх) 2240 130

В uD апкt н а Bid р яасЕел.м 2250 140

Вudапкu па захоdu спецiальноzо пршrначення 2260 l50

Оплапа комунальнltх поаlуz m4 eHepzoHocii|B 2270 160

оrrлата теплопостаqдшя 22,11 170

Огшата водопоgтачаншI та водовiдведення 22,12 180

оrшага елекmоенергii 227з 190

Оrшагаприродного газу 2214 200

Оrгrата iнших енергоносiiв 2215 2|0
Оrшата енергосервiсу 2216 220

,Щослidэlсаltlя i розробtм, otgeMi эаюdu по реалiзацi:i
dерэrавнш (рееiональнш) про?р са,

2280 230

Дослiдження i розробки, oKpeMi за<одл розвlтгку по реалiзацii
державюо< (регiонаrrьних) програм

2281 240

OKpeMi за:rодr по реалiзацii державштх фегiональнrа<)
програм, не вИsесенi до заходiв розвrrпсу

2282 25о

Обоtуzоqвонttл борzовчх зобоо'жань 2400 260

Обслуzовуванttя BHympiutHix борzовtм зобов' язань 2410 270

обслуzовування зовнilанiх бореовtм зобов' жань 2420 280

Полпочнi tпрансфqпu 2600 290

Субсudit mа поmочнi tпрансферmu пidпрuемопвам
(успановам, орzанiз ацiям)

2610 300

Попочнi прансферmu ор?ан(rм dерссавлоео управлiнtlя iншш
piBHiB 2620 зI0

Поmочнi mрансферmч уряdам iноземнuх 0qэсав tпа
мiuопроdнuм орzанЬацiям 2630 320

Соцiальне забапечення 2700 330

вurпапа папсiй i dопомоап 27 I0 340

спuпенdii 2720 350

IHuli вutlлаtпu наса,енню 2730 360

Iншi попtочнi вudаtпкu 2800 370
капiтrльнi впддтки 3000 з80

Прudбанttя ocHoBHozo капiпвалу 3100 390

Прudбання обtлаdнанtlя i преdмапiв dовzосmроковоео
l@рuспуванltя зI10 400



( (

z з 4 5 6 t 9 l0 lI 12 lз

Капimмьн е фdiвнuцmво (прuёбанм) 3 120 4I0
IGпiтальне булiвнlаггво (придбання) хстгла з12| 420

Капiтальне будiвниrrгво (прилбання) iншюr об'екгiв зl22 4з0

Капiпальнuй релломп 3 l30 440

IGпiта.rьний ремонг :лоrглового фонду (примiщень) 31з l 450

капiтальний ремоlrг irrших об'екгiв зlз2 460

Реконсmруlцiя mа ресmаврацiя 3 140 470

Реконструкцiя жrтглового фондl (примiщекь) зl41 480

Реконструrщiя та реставрацiя iнших об'ектiв зl42 490

Реставрацй пам'яток кульryри, icTopii та архiтекryри 3143 500

Спворення ёерэrавнuх запасiв i pBepBiB зI50 5ю
Прuёбання зellllli mа напоперiальнш аlопuвiв 3 160 520

I(ап iп alt ь н i tп о ан сй ео пu 3200 530

Капiпальнi прансферпu пiOпрuеlлсmвам (успановам,
орzанiзацiям)

3210 540

Капitпмьнi mрансферmu орzанам dерэсавноzо управлiнllя
iншшрiмiв 3220 550

Капimальнi tпрансферmu урйам iноземнчх ёерссав tпа
MiacH ар о d HuM о р z а нiз ац iям 3230 560

Капitпальнi mр анс ф epmu нас ааtню 3240 570

Разо.ll х 580

' У х;mвИ ОщшiЛ siaФi рш t Э90 Ф 57О ф шoDtr@а

Керiвник

Головций бухгаlrгер

" 04 " квimня 20I9p.

Тwбаба ОВ

теоянuк См



( (

Звiт
про заборговапiсть за бюджетними коштамп

(форма N 7м)
на 07 квimня 2019 potcy

Ваtuкосорочuнська заzаJrьноосвitпня санаrпорна школа-iнпернаm I-III опупенiв МuрzороOськоzо

KoMlпta.llbHa ореанЬацiя (1tolaHoBa, заtсллаd)

Код та пазва вiдомчоi класифiкацii видаткiв та цредlfryвання державЕого бюджету

Код та назва процра&fiIоi класифiкацii видатсiв та цредитуванюI державIrопо бюджету

Код та назва пшовоi вйомчоi класифiкацii впдагкiв та цредlfryвання мiсцевих бюдхетiв 00б - Орган 3 питаЕь освiтп i rrayKп

Код та назва прогрuлil,rноi кrrасифiкаuii видажiв та цред{ryвшrня мiсцевtлк бюджетiв (кол та назва Типовоi програluноi класифiкачii видажiв та кредкryвання

0б11040 _ Надання заrальноi середrrьоi освlтп загальноосвiтпiми школамп-irrтернатамп, загальноосвiтяiмш санаторппмп школамп-iнтерrrатамrr

Перiодичнiсть: квартаJIьна
Одияlди вимiру: грп. коп.

Установа

Територiя

Органiзацiйно-правова форма госполарюванЕя

Дшаюк 7

до Поряд(y mцlgш бюжшоi'вiпшi
рФпорцшм m одерrчвачши бrqдкщ
кошiв, звiпшi фЕдш щнообов'вкоюю
дФшвФ соtiшьнш i цевсiйцщ
ирцуш
(пуm l ршлiлу ID

засдрпоу

заКоАТ\4/
закопФг

сшIцдеЕа: за lаддьцц!д, спецiальним фондом (псrгрiбве

шr ldцGць !!lrоD перtоду фоI(у)

Оплапа працi i наIrаJ.уваннл на заробitпну плапtу



( (

l 2 з 4 6 8 9 l0 l1 |2 lз

Грошове забезпеченrrя вiйськовослужбовчiв 2||2 070

Нарахування на оплаry працi 2I20 080

Вuкорuспtаннл mоварiв i поапуz 2200 090

Преdмеmu, маtперiмu, облаdнанtи mа iнвенпар 22 I0 100

Меdшаменпч mа пqев' язувшьнi ilаmерiапu 2220 1I0

Профюпu мрчуванttя 2230 l20
Оttлапа послуе QpiM комунальнш) 2240 l30

В uD апtаl н а в i d ряdсвешя 2250 140

Вudапкu па захоdu спецiмьноzо прuзначенюл 2260 150

Оплаtпа комунмьнuх посJrуz па eHepzoHocii'B 2270 l60
оrшата теплопостаqаяня 22,7l 170

Оплата водопостачанttя та водовйведення 2272 180

Оrшата елеrгроенергii 22,1з 190

Оrшата природного газу 2274 200

Оrшата iншиr енергоносiiЪ 221s 2|0
оrшата енергосервiсу 2276 220

Щослiёасенtп i розробtм, оl9ел4i захоdu по реалiзацii
dqэсавнtu (реziональнuх) про2р ам 2280 230

,Щослiдження i розрбки, oKpeмi заходи розвипry по реаJliзацii
державню( Фегiоналrьних) програм

228l 240

OcpeMi заходи по реалiзацii державнпt фегiонаьних)
програм, не вiднесенi до зжодiв розвитку

2282 250

Обапуzоqrcання бореовчх зобов'лзань 2400 260

О foлуzовування внупрiшнiх борzовttх зобов'язань 2410 270

Оfoлуеовуванtв зовнiшнiх бор2овuх зобов'язань 2420 280

Попочнi mрансфФrrru 2600 290

СубсаDit tпа поtпочнi tпрансферmu пidпрuемсtпва,лt
(успановам, ор2анiз ацiям) 26l0 300

Попочнi mрансферmu opeaHalrl dерэсавноzо упрамiнм iншuх
piBHiB 2620 зл0

Попочнi mрансферmu уряdам iнозап,лмм ёqссав mа
мiысн ар о dншм ор z анiз ац iям 2630 320

Соцiальне забвпеченнл 2700 330

вuплаtпа пенсiй i dопомоzu 2710 340

спuпенdii 2720 350

IHtцi вuплапu насаленню 2730 з60

IHuli поtпочнi вudапкч 2800 370

капiтальнi впддткп з000 з80

Прudбання осповно2о капitпму 3100 390

Прudбанttя облаdнання i преdмепiв dовеосmроковоaо
корuспування зII0 400



(

2 з 4 5 б 8 9 l0 1l 12 lз

Капitпальне фdiвнuцпво (прuOбанш) 3 120 4I0
Капiтальне будiвнпцво (придбання) хо.rтла з|2| 420

Капiтальне будiвництво (rФtцбання) iншшr об'ектiв зl22 430

I(апiпальнuй ремонm з130 440

капiтальвий ремонт жrilтловопо фонду (примirцень) зlз 1 450

Капiтапьний ремопт iнших об'еrгiв з|з2 460

Реконспруп,liя tпа ресtпаврацiя 3 140 470

реконстрчкцiя жlлтлового фоядч (примiшеlъ) 314l 480

Реконструкцiя та реставрдliя iнImrx об'ектiв зL42 490

РесIаврдIй пам'яюк культлlи, icTopii та архiтехryри з14з 500

Спворенtа dерэrавнuх запасiв i pBepBiB 3]50 510

прudбанм землi па напuперiмьнuх аюпuвiв 3 160 520

Ifuпitпалt ь Hi mр ансф ql пu 3200 ý30

Капiпмьнi tпрансферпu пiёпрuемспвам (успановам,
ореанiзаuiялl)

32I0 540

Капilпальнi mрансферпu орzаналl dерссавноzо управлiнttл
iншtм piBHiB 3220 550

Капimмьнi прансферпu wяаам iноземнчх depalcaB mа
MiacH ар оd нuм ор е ан iз ац iям 3230 560

Капiпапьнi mрансф qmu насаенню 3240 570

Разом х 580

' У ЯсmП ОшiЛ siEФi рщ. З9О ш 57О яG щмq.

Керiвник

Гоrrоввий бухгатrгер

" 04 " квiпtя 2019р,

Турбаба ОВ

теоянuк См



Установа

Територiя

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
за r KBapttlall 2019 polcy

Валuкосорочurлська заzаJaьноосвimнл аанаrrrорна tцкола-
iнtпернаtп I-III сmупенiв Марzороdськоео раfrону
Полmмськоt обласноi раdu
rIол tп м сь к а О fu l асrп ь/М. П ол пав а

за едрпоу

закомуу

коди

225448|2

5з00000000

4з0Органiзацiйно-правова форма
господарюванЕя {9!у!р?"о_9_рз_:нЪачiя Рl:mуу99аr_ууlаО_)
Код та назва типовоi вiдомчоi к.rrасифiкаuii видаткiв та цредитування мiсцевих бюдхстiв 006 - Орган з
пптапь освiтп i науки
Перiодиlпriсть: квартаJIьна

Фiнансова зBiTIricTb : Форма 1-дс "Баrrанс" -.в активi балансу по рядку 1001 сума вiдображена на
кiнець звiтного перiолу 82б8465,00 грн. збiльшилась за рахунок придбаЕIIя основних засобiв на суму 295000,00

црн., за рахунок централiзованого постачання пiдруrникiв на суму 4536,92 грн., за рахунок црIцбання
необоротних матерiirльнних активiв на суму 12379,98 грн. та безкоштовного надходження грантiв та дарункiв на
суллу 22479,00 грн. та iх списанЕя. на суму 976,90 грн. По рядку 1050 вiдображено суму запасiв на звiтну даry
217876,25 црн., яка змеItшидась на звiтну дату за рахунок придбапня та списatнIul минулорiчних запасiв. По рядку
1140 вiдображено суму 22918j7 грн. невiдшкодованих копrтiв на виIIлату допомоги по тишIасовiЙ
непрацездатностi фондом соцiirльного страхування на звiтну даry. По рядку 1160 вiдобрахено зaллишок коштiв на

рахуЕках спецiаrrьного фо,,ду на cylvry 0,56 rрн. та20656,87 грн.В пасивi балансу по рядку 1400 Внесений капiтшl
вiдображено змiни в капiталi за рахунок придбання основних засобiв та необоротних матерi€tльних активiв,
безкоштовного та ценц)алiзлваIrого ЕадходженIи та ix списання. По рядку 1420 фiпансовий результат на звiтну
даry збiльшився на 91490,59 грн. i становцть 36'16731,00 грн. По рядку 1540 вiдобраrкена суп{у заборгованостi за
IIпатежами до бюдд(gгу 4469,24 грн та за розра)(унками з оIIJIати працi на суму 18449,00 рн., що виникJIа в

результатi невiдпц9дузання коштiв на виIIлату допомоги по тимчасовiй непрацездатностi фондом соцiального
сцахуванIц на звiтну даry.

Форма 2-дс "Звiт про фiнансовi результати " по рядку 2010 бюджетнi асигнування становJlять 34345'78,4l
грн. рiзниця на суму придбаних необоротних матерiальних активiв на 12З19,98 rрн, По рядку 2050 вiдображенО
находженшI орендrоi плати на суму 2709,02 грн. По рялку 2380 вiдображено фактичнi видатки загzulьного ,

спецiального фондiв та cyNry амортизацii на суму 3528778,00 грн.По рядку 2390 профiцит/дефiцт.r,г за звiтниЙ
перiодсклав -91491,00грн.Загальнасумаактивутапасивубшrансу4614652,00грн,

Бюджетна звiтнiсть : Форма 2-м По звiry в розрiзi КЕКВ вiдображено коurториснi призначення,
надходженшI та KacoBi витрати загального фонду. За.тlишку коштiв на звiтну дату нема€.

Форма 4-1 вiдображено з.lлишок KorrrTiB на початок року 17947,85 грн. , надходження вИ орендноi пrrати
2709,02 грн. Залишок на звiтну дату 20656,87 грн.

Форма 4-2 у звiтi по КЕКВ 2110 вiдображено безкоштовнi падходженЕя необоротних матерiа-тrьних акIивiв
на суму 4579,00 грн.( проекцiйний екран) та по КЕКВ 3110 на суму 17900,00 грн. (проекгори) всього на суму
22479,00rрн.

Форма 4-3 у звiтi по КПКВК 0611040 по КЕКВ 3110 вiдобрilкено надходхення та KacoBi видатки на
придбання основних засобiв на суму 295000,00 грн. ( водонапiрну башню, комплексЕу систему очищення води).

Форма 7_м по КПКВК 0б11040 дебiторська та кред{торська заборгованiсть загального та спецiального

фондiв на звiтну дату вiдсутня.
Форма 7-м по КПКВК 0617321 дебiторська та цредиторська заборгованiсть вiдсутня. В додатку 27

вiдображена невiдшкодована на звiтну дату сума допомоги тимчасовоi непрацездатностi 22918,37 грн.

Коротш* ошпс осЕовпоi лiяльЕоgrl уФrшоЕЕ
ЕаruеЕ}mшнr ортапу, яюму пlдпорIдковапа

уФtяовl
Серqлшr чшсqьцiЕь

шрацiвшпкli

3

-збвпечевш рмiицiТ при дiтей, якi потрбують оздоршеЕш та реабiлiтацii на щЕу середm
освф;
-вiдношешя та змiцнеян, здоровЧ дiтей у пфдЕавfii iз зшьЕшвimюю пiдгшвrою, Еадаflня iM
медfr фпсихолою- педsюгiчпоi допомоm.

.Щепарамеш швiв i Еsум П@ькоi ОДА 89



КерЬник

Головний бухгаптер (керiвник ССП)

" 04 " квimtп 2019р.

тvобаба ов

теоянuк См



дqдлюх 27

до пор{дrу сшадрцш бщщшоi звiшшi
рФпорядЕишп в адерхущчши бlqФrcгш
кшiв,звiпиi фrдаши
шшообов'вкоюю дершяоrc соцiшьною i
певсйшоrc иршувш
(rrушу 5 ршпiлуtr)

.Щовiдка
про дебiторсьщу та цrедиторську заборгованiсть за операцiямш, якi не

вiдображаються у формi Jl{Ь 7дl ЛЬ 7м <<Звiт

про заборгованiсть за бюджешIими
коштамп>>

на 01 квimня 2019 potE

Установа

Територiя

Органiзацiftrо-правова форма
господарюванкя

В aluKo сорочuнська за2аJaь ноосаiплня санаmорuа rакола-
iнtперпаtп I-III сmупенiв MupzopolcbKozo раilону
Пол mавськоt о бпасноt раOu

пол пt а в сь ка о бласm ьл|I П ол m ав а

за едпоу

за КоАТЪ4/

закопФг

коди

225448l2

5300000000

430Комунальна орzанiзацiл (у сmано в а, з aKltad)

Код та назва пmовоi вiдомчоi класифiкацii видаткiв та цредиIув.rння мiсцевих бюд<етiв 00б - Орrаш з питаtIь
освiтп i науки
аерiодичнiсть : квартаJIьпа

\*.дипlлtд вимiру: rрп. коп.

На початок звiтного року
На кiнець звiтflого

перiоду Фоку)

допомога i компевсацii громадянам, якi постра:r<дали
внаслiдок Чорнобильськоli катастрфи

допомога по тимчасовiй непрацездатностi, вагiпrостi i
полопчq Еа поховlшЕя

у залишка)( коштlв на paJ(yнK:lr(

Кредиторська заборгованiсть за бюджетними
зобов'язаrrrrями, но к}ятими на облiк оргшtами
казначейства

Розрохltнкч за iншuмu операцiлла
у tпому чuаti[I]:
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