
Додаток 12

до Порядку складання бюджетної звітності

розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів,

звітності фондами загальнообов'язкового державного

соціального і пенсійного страхування

(пункт 5 розділу II)

Довідка

 про підтвердження залишків на бюджетних рахунках для операцій з

бюджетними коштами

станом  на  01  січня 2020 року

Адміністрація Інгульського району  Миколаївської міської

ради
УДКСУ у м.Миколаєвi

(найменування установи-клієнта) (найменування органу Державної казначейської служби України)

       Станом  на  01  січня 2020 року  залишки коштів на рахунках, зазначені у виписках з рахунків, становлять:

на бюджетних рахунках для операцій з бюджетними коштами:  

№ 35410091051776 Реєстраційні рахунки розпорядників  за коштами загального фонду місцевого бюджету

(номер та назва рахунку)

0,00 ( Нуль грн. 00 коп. )

 (цифрами)                                                                                 (словами)

№ 35426158751776 Реєстраційні рахунки розпорядників  за коштами спеціального фонду місцевого бюджету

(номер та назва рахунку)

0,00 ( Нуль грн. 00 коп. )

 (цифрами)                                                                                 (словами)

№ 35426148051776 Реєстраційні рахунки розпорядників  за коштами спеціального фонду місцевого бюджету

(номер та назва рахунку)

0,00 ( Нуль грн. 00 коп. )

 (цифрами)                                                                                 (словами)

№ 35428135051776 Реєстраційні рахунки розпорядників  за коштами спеціального фонду місцевого бюджету

(номер та назва рахунку)

0,00 ( Нуль грн. 00 коп. )

 (цифрами)                                                                                 (словами)

№ 35410024051776 Реєстраційні рахунки розпорядників  за коштами загального фонду місцевого бюджету

(номер та назва рахунку)

0,00 ( Нуль грн. 00 коп. )

 (цифрами)                                                                                 (словами)

№ 35429338051776 Реєстраційні рахунки розпорядників  за коштами спеціального фонду місцевого бюджету

(номер та назва рахунку)

0,00 ( Нуль грн. 00 коп. )

 (цифрами)                                                                                 (словами)



№ 35428317051776 Реєстраційні рахунки розпорядників  за коштами спеціального фонду місцевого бюджету

(номер та назва рахунку)

0,00 ( Нуль грн. 00 коп. )

 (цифрами)                                                                                 (словами)

№ 35425235051776 Реєстраційні рахунки розпорядників  за коштами спеціального фонду місцевого бюджету

(номер та назва рахунку)

1371,92 ( Одна тисяча триста сімдесят одна грн. 92 коп. )

 (цифрами)                                                                                 (словами)

№ 35421154051776 Реєстраційні рахунки розпорядників  за коштами спеціального фонду місцевого бюджету

(номер та назва рахунку)

0,00 ( Нуль грн. 00 коп. )

 (цифрами)                                                                                 (словами)

№ 35420131451776 Реєстраційні рахунки розпорядників  за коштами спеціального фонду місцевого бюджету

(номер та назва рахунку)

0,00 ( Нуль грн. 00 коп. )

 (цифрами)                                                                                 (словами)

№ 35427131551776 Реєстраційні рахунки розпорядників  за коштами спеціального фонду місцевого бюджету

(номер та назва рахунку)

0,00 ( Нуль грн. 00 коп. )

 (цифрами)                                                                                 (словами)

№ 35422142051776 Реєстраційні рахунки розпорядників  за коштами спеціального фонду місцевого бюджету

(номер та назва рахунку)

0,00 ( Нуль грн. 00 коп. )

 (цифрами)                                                                                 (словами)

№ 35425138051776 Реєстраційні рахунки розпорядників  за коштами спеціального фонду місцевого бюджету

(номер та назва рахунку)

0,00 ( Нуль грн. 00 коп. )

 (цифрами)                                                                                 (словами)

№ 35424131651776 Реєстраційні рахунки розпорядників  за коштами спеціального фонду місцевого бюджету

(номер та назва рахунку)

0,00 ( Нуль грн. 00 коп. )

 (цифрами)                                                                                 (словами)

№ 35422335051776 Реєстраційні рахунки розпорядників  за коштами спеціального фонду місцевого бюджету

(номер та назва рахунку)

0,00 ( Нуль грн. 00 коп. )

 (цифрами)                                                                                 (словами)



№ 35410035051776 Реєстраційні рахунки розпорядників  за коштами загального фонду місцевого бюджету

(номер та назва рахунку)

0,00 ( Нуль грн. 00 коп. )

 (цифрами)                                                                                 (словами)

№ 35417050051776 Реєстраційні рахунки розпорядників  за коштами загального фонду місцевого бюджету

(номер та назва рахунку)

0,00 ( Нуль грн. 00 коп. )

 (цифрами)                                                                                 (словами)

№ 35417038051776 Реєстраційні рахунки розпорядників  за коштами загального фонду місцевого бюджету

(номер та назва рахунку)

0,00 ( Нуль грн. 00 коп. )

 (цифрами)                                                                                 (словами)

№ 35416062051776 Реєстраційні рахунки розпорядників  за коштами загального фонду місцевого бюджету

(номер та назва рахунку)

0,00 ( Нуль грн. 00 коп. )

 (цифрами)                                                                                 (словами)

№ 35418048051776 Реєстраційні рахунки розпорядників бюджетних коштів

(номер та назва рахунку)

0,00 ( Нуль грн. 00 коп. )

 (цифрами)                                                                                 (словами)

№ 35318085051776 Особові рахунки

(номер та назва рахунку)

0,00 ( Нуль грн. 00 коп. )

 (цифрами)                                                                                 (словами)

№ 35418071051776 Реєстраційні рахунки розпорядників  за коштами загального фонду місцевого бюджету

(номер та назва рахунку)

0,00 ( Нуль грн. 00 коп. )

 (цифрами)                                                                                 (словами)

№ 35418060051776 Реєстраційні рахунки розпорядників  за коштами загального фонду місцевого бюджету

(номер та назва рахунку)

0,00 ( Нуль грн. 00 коп. )

 (цифрами)                                                                                 (словами)

№ 35416039051776 Реєстраційні рахунки розпорядників  за коштами загального фонду місцевого бюджету

(номер та назва рахунку)

0,00 ( Нуль грн. 00 коп. )

 (цифрами)                                                                                 (словами)



№ 35413054051776 Реєстраційні рахунки розпорядників  за коштами загального фонду місцевого бюджету

(номер та назва рахунку)

0,00 ( Нуль грн. 00 коп. )

 (цифрами)                                                                                 (словами)

№ 35411034051776 Реєстраційні рахунки розпорядників  за коштами загального фонду місцевого бюджету

(номер та назва рахунку)

0,00 ( Нуль грн. 00 коп. )

 (цифрами)                                                                                 (словами)

№ 35410046051776 Реєстраційні рахунки розпорядників  за коштами загального фонду місцевого бюджету

(номер та назва рахунку)

0,00 ( Нуль грн. 00 коп. )

 (цифрами)                                                                                 (словами)

№ 35414042051776 Реєстраційні рахунки розпорядників  за коштами загального фонду місцевого бюджету

(номер та назва рахунку)

0,00 ( Нуль грн. 00 коп. )

 (цифрами)                                                                                 (словами)

№ 35416017051776 Реєстраційні рахунки розпорядників  за коштами загального фонду місцевого бюджету

(номер та назва рахунку)

0,00 ( Нуль грн. 00 коп. )

 (цифрами)                                                                                 (словами)

№ 35415085051776 Реєстраційні рахунки розпорядників  за коштами загального фонду місцевого бюджету

(номер та назва рахунку)

0,00 ( Нуль грн. 00 коп. )

 (цифрами)                                                                                 (словами)

№ 35414075051776 Реєстраційні рахунки розпорядників  за коштами загального фонду місцевого бюджету

(номер та назва рахунку)

0,00 ( Нуль грн. 00 коп. )

 (цифрами)                                                                                 (словами)



             Підтверджуємо, що нами перевірено всі записи за виписками і встановлено їх правильність, зазначені залишки

коштів повністю відповідають залишкам, наведеним у нашому бухгалтерському обліку.

М. П. Керівник Волков ІВ

(підпис) (ініціали, прізвище)

Єлісєєва ОМ

(підпис) (ініціали, прізвище)

" 23 " січня 2020р.

Відмітка про звірку залишків:

Залишки з рахунками клієнта і зразки підписів звірено, розбіжностей не виявлено.

" 23 " січня 2020р.

Штамп казначея

(підпис)


