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Додаток 26 до Порядку сшадання бюдхgтн0l
звimостi розпорядilиfiами 1,а одержчвачаNоl
бlодхстних кошr,iв, звi'гпос-гi фопдалtп
1aI алыIооdов'я ]KoBol U fep),(dBl lol о coltlJ I Ll l0t U I

пенсiiлного страхування (пункry 5 роз.лiлу il)

,Щовiдка
про дебiторську та кредиторську заборгованiсть за операцiями, якi не

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

про заборгованiсть за бюджетними
коштами>

на 07 лuпня 2020 potE

С п ett ialt iз о в а н ut1 НВ К " З azcbl ь l t tt tl с в i tttt tя tu кол а I с п. -
lоtuкLцьttuй ttaBttaлbHttй заклаd" з поz,luбленшп за С{РПоУ

::*:!!,!!:::||i"!,;,u_!:!x|!Iч!*:yr|'_y_::y:!:_y:y:P:]y:y!:
Улrczороd за КоАТУУ

за КоПФГKoMyltbчb н а ор zaH iз ацiя (у сmан о в а, з акла d)

Код та назва вiдомчоi класифiкаuii видаткiв та кредlIryвання держав}Iого бюд;кеry -
Код та назва типовоi вiлопrчоТ класифiкачii видаткjв тз кредиryваllllя мIсlIевих бюдж;стiв 00б - Оргаrr з питаIIь освiти i
науки
Перiодичнiсть: кварталыIа (пропliжllа)
Одиrlиця вимiру: грн" коп.

коди

26099 1 02

2110100000

430

назва показпикiв
Код

рядка

На початок звiтного фку
на'кiнець звiтного

перiоду (року)

дебет кредит дебет кредит
i 2 з 4 5 6

Щоttолt ozo i ко.м п е п сацii zp о.lчtаdяtt см 010 23286,13 23286,13 36266,77 36266,7,

допомога i компеIIсацii громадянам, якi постраждали
внаслiдок ЧорнобильськоТ катастрофи 011

допомога гlо т,лrлtчасовiй непрацездатностi, вагiтностi i
пологах, на поховання 01,2 2з286,Iз 23286,1 3 з6266"l ,1 з6266,11

Розрахунки за огlерацiями з внутрiвiдомчоi trерела.ri
запасiв 020

Розрахllttкtl за dепозuпtлtuмч опеDалliямu 030

з грошовимIt докуýlентамI.i. матерiальними lдiнностями
га itrшими lспозигними операчiяvи 03l

у залишках коштiв на рахунках 0з2

IHula заборzованiслпь

у tпотlу чuспi[lJ: 040

041

042

04з

044

045

046

047

048

049

Кредиторська заборгованiсть за бюджетними
зобов'язаннями, не взяти]!lи на облiк органами
казначейства

050 х х
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БУЗСSЛLРБГоловний бlхгалтер

" 07 " липня 2020р,
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