
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 2021 року

Березнівський навчально-виховний комплекс

"Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів - ліцей з професійним

навчанням"

УДКСУ у Березнiвському районі

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

       Станом  на  01  січня 2021 року  залишки коштів на рахунках, зазначені у виписках з рахунків, становлять:

на бюджетних рахунках для операцій з бюджетними коштами:  

№ UA358201720344250001054046822 Реєстраційні рахунки розпорядників бюджетних коштів

(номер та назва рахунку)

0,00 ( Нуль грн. 00 коп. )

 (цифрами)                                                                                 (словами)

№ UA438201720344281001117046822 Реєстраційні рахунки розпорядників бюджетних коштів

(номер та назва рахунку)

0,00 ( Нуль грн. 00 коп. )

 (цифрами)                                                                                 (словами)

№ UA598201720344201001100046822 Реєстраційні рахунки розпорядників бюджетних коштів

(номер та назва рахунку)

0,00 ( Нуль грн. 00 коп. )

 (цифрами)                                                                                 (словами)

№ UA088201720344240001051046822 Реєстраційні рахунки розпорядників бюджетних коштів

(номер та назва рахунку)

0,00 ( Нуль грн. 00 коп. )

 (цифрами)                                                                                 (словами)

№ UA168201720344221001300046822 Реєстраційні рахунки розпорядників бюджетних коштів

(номер та назва рахунку)

0,00 ( Нуль грн. 00 коп. )

 (цифрами)                                                                                 (словами)

№ UA308201720344200001017046822 Реєстраційні рахунки розпорядників бюджетних коштів

(номер та назва рахунку)

0,00 ( Нуль грн. 00 коп. )

 (цифрами)                                                                                 (словами)



№ UA868201720344211001200046822 Реєстраційні рахунки розпорядників бюджетних коштів

(номер та назва рахунку)

8545,15 ( Вісім тисяч п`ятсот сорок п`ять грн. 15 коп. )

 (цифрами)                                                                                 (словами)

№ UA948201720344221001151046822 Реєстраційні рахунки розпорядників бюджетних коштів

(номер та назва рахунку)

0,00 ( Нуль грн. 00 коп. )

 (цифрами)                                                                                 (словами)

№ UA968201720344260001002046822 Реєстраційні рахунки розпорядників бюджетних коштів

(номер та назва рахунку)

0,00 ( Нуль грн. 00 коп. )

 (цифрами)                                                                                 (словами)

№ UA708201720344220001000046822 Реєстраційні рахунки розпорядників бюджетних коштів

(номер та назва рахунку)

0,00 ( Нуль грн. 00 коп. )

 (цифрами)                                                                                 (словами)

№ UA728201720344210001010046822 Реєстраційні рахунки розпорядників бюджетних коштів

(номер та назва рахунку)

0,00 ( Нуль грн. 00 коп. )

 (цифрами)                                                                                 (словами)

№ UA858201720344241001102046822 Реєстраційні рахунки розпорядників бюджетних коштів

(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 Олег ЗАЙКО

(підпис) (ініціали, прізвище)

Любов ХАРЧУК

(підпис) (ініціали, прізвище)

" 14 " січня 2021р.

Відмітка про звірку залишків:

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

" 18 " січня 2021р.

Штамп казначея

(підпис)


