
№ 35424180424470 Спеціальні реєстраційні рахунки розпорядників бюджетних коштів

(номер та назва рахунку)

0,00 ( Нуль грн. 00 коп. )

(цифрами)                                                                                 (словами)

(цифрами)                                                                                 (словами)

№ 35425175524470 Спеціальні реєстраційні рахунки розпорядників бюджетних коштів

(номер та назва рахунку)

0,00 ( Нуль грн. 00 коп. )

(цифрами)                                                                                 (словами)

№ 35425169024470 Спеціальні реєстраційні рахунки розпорядників бюджетних коштів

(номер та назва рахунку)

0,00 ( Нуль грн. 00 коп. )

(цифрами)                                                                                 (словами)

№ 35426179024470 Спеціальні реєстраційні рахунки розпорядників бюджетних коштів

(номер та назва рахунку)

0,00 ( Нуль грн. 00 коп. )

0,00 ( Нуль грн. 00 коп. )

(цифрами)                                                                                 (словами)

№ 35425114024470 Спеціальні реєстраційні рахунки розпорядників бюджетних коштів

(номер та назва рахунку)

0,00 ( Нуль грн. 00 коп. )

(цифрами)                                                                                 (словами)

(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:  

№ 35425136024470 Спеціальні реєстраційні рахунки розпорядників бюджетних коштів

(номер та назва рахунку)

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

Виконавчий комітет Миколаївської сільської ради 

Петропавлівського району Дніпропетровської області
УДКСУ у Петропавлівському районі



№ 35428175424470 Спеціальні реєстраційні рахунки розпорядників бюджетних коштів

(номер та назва рахунку)

0,00 ( Нуль грн. 00 коп. )

(цифрами)                                                                                 (словами)

(цифрами)                                                                                 (словами)

№ 35428263024470 Спеціальні реєстраційні рахунки розпорядників бюджетних коштів

(номер та назва рахунку)

32416,15 ( Тридцять дві тисячі чотириста шістнадцять грн. 15 коп. )

(цифрами)                                                                                 (словами)

№ 35427253024470 Спеціальні реєстраційні рахунки розпорядників бюджетних коштів

(номер та назва рахунку)

7414,08 ( Сім тисяч чотириста чотирнадцять грн. 08 коп. )

(цифрами)                                                                                 (словами)

№ 35428166024470 Спеціальні реєстраційні рахунки розпорядників бюджетних коштів

(номер та назва рахунку)

0,00 ( Нуль грн. 00 коп. )

(цифрами)                                                                                 (словами)

№ 35427275024470 Спеціальні реєстраційні рахунки розпорядників бюджетних коштів

(номер та назва рахунку)

96754,39 ( Дев`яносто шість тисяч сімсот п`ятдесят чотири грн. 39 коп. )

(цифрами)                                                                                 (словами)

№ 35424386024470 Спеціальні реєстраційні рахунки розпорядників бюджетних коштів

(номер та назва рахунку)

0,00 ( Нуль грн. 00 коп. )

(цифрами)                                                                                 (словами)

№ 35424256024470 Спеціальні реєстраційні рахунки розпорядників бюджетних коштів

(номер та назва рахунку)

56958,82 ( П`ятдесят шість тисяч дев`ятсот п`ятдесят вісім грн. 82 коп. )

0,00 ( Нуль грн. 00 коп. )

(цифрами)                                                                                 (словами)

№ 35424212024470 Спеціальні реєстраційні рахунки розпорядників бюджетних коштів

(номер та назва рахунку)

2036,10 ( Дві тисячі тридцять шість грн. 10 коп. )

(цифрами)                                                                                 (словами)

№ 35424159024470 Спеціальні реєстраційні рахунки розпорядників бюджетних коштів

(номер та назва рахунку)



№ 31555256124470 Спеціальні реєстраційні рахунки розпорядників бюджетних коштів

(номер та назва рахунку)

0,00 ( Нуль грн. 00 коп. )

(цифрами)                                                                                 (словами)

(цифрами)                                                                                 (словами)

№ 31558275124470 Спеціальні реєстраційні рахунки розпорядників бюджетних коштів

(номер та назва рахунку)

0,00 ( Нуль грн. 00 коп. )

(цифрами)                                                                                 (словами)

№ 31552275324470 Спеціальні реєстраційні рахунки розпорядників бюджетних коштів

(номер та назва рахунку)

0,00 ( Нуль грн. 00 коп. )

(цифрами)                                                                                 (словами)

№ 31559275424470 Спеціальні реєстраційні рахунки розпорядників бюджетних коштів

(номер та назва рахунку)

0,00 ( Нуль грн. 00 коп. )

(цифрами)                                                                                 (словами)

№ 35427175124470 Спеціальні реєстраційні рахунки розпорядників бюджетних коштів

(номер та назва рахунку)

0,00 ( Нуль грн. 00 коп. )

(цифрами)                                                                                 (словами)

№ 35427156024470 Спеціальні реєстраційні рахунки розпорядників бюджетних коштів

(номер та назва рахунку)

0,00 ( Нуль грн. 00 коп. )

(цифрами)                                                                                 (словами)

№ 35427189024470 Спеціальні реєстраційні рахунки розпорядників бюджетних коштів

(номер та назва рахунку)

0,00 ( Нуль грн. 00 коп. )

0,00 ( Нуль грн. 00 коп. )

(цифрами)                                                                                 (словами)

№ 35426180024470 Спеціальні реєстраційні рахунки розпорядників бюджетних коштів

(номер та назва рахунку)

0,00 ( Нуль грн. 00 коп. )

(цифрами)                                                                                 (словами)

№ 35427112024470 Спеціальні реєстраційні рахунки розпорядників бюджетних коштів

(номер та назва рахунку)



№ 35423279024470 Спеціальні реєстраційні рахунки розпорядників бюджетних коштів

(номер та назва рахунку)

28869,00 ( Двадцять вісім тисяч вісімсот шістдесят дев`ять грн. 00 коп. )

(цифрами)                                                                                 (словами)

(цифрами)                                                                                 (словами)

№ 35421163024470 Спеціальні реєстраційні рахунки розпорядників бюджетних коштів

(номер та назва рахунку)

0,00 ( Нуль грн. 00 коп. )

(цифрами)                                                                                 (словами)

№ 31556212424470 Спеціальні реєстраційні рахунки розпорядників бюджетних коштів

(номер та назва рахунку)

0,00 ( Нуль грн. 00 коп. )

(цифрами)                                                                                 (словами)

№ 35422269024470 Спеціальні реєстраційні рахунки розпорядників бюджетних коштів

(номер та назва рахунку)

3570,96 ( Три тисячі п`ятсот сімдесят грн. 96 коп. )

(цифрами)                                                                                 (словами)

№ 31554279124470 Спеціальні реєстраційні рахунки розпорядників бюджетних коштів

(номер та назва рахунку)

0,00 ( Нуль грн. 00 коп. )

(цифрами)                                                                                 (словами)

№ 31550269224470 Спеціальні реєстраційні рахунки розпорядників бюджетних коштів

(номер та назва рахунку)

0,00 ( Нуль грн. 00 коп. )

(цифрами)                                                                                 (словами)

№ 31552253324470 Спеціальні реєстраційні рахунки розпорядників бюджетних коштів

(номер та назва рахунку)

0,00 ( Нуль грн. 00 коп. )

0,00 ( Нуль грн. 00 коп. )

(цифрами)                                                                                 (словами)

№ 31550217124470 Спеціальні реєстраційні рахунки розпорядників бюджетних коштів

(номер та назва рахунку)

0,00 ( Нуль грн. 00 коп. )

(цифрами)                                                                                 (словами)

№ 31556256424470 Спеціальні реєстраційні рахунки розпорядників бюджетних коштів

(номер та назва рахунку)



№ 35417058024470 Реєстраційні рахунки розпорядників бюджетних коштів

(номер та назва рахунку)

0,00 ( Нуль грн. 00 коп. )

(цифрами)                                                                                 (словами)

(цифрами)                                                                                 (словами)

№ 35429109024470 Спеціальні реєстраційні рахунки розпорядників бюджетних коштів

(номер та назва рахунку)

0,00 ( Нуль грн. 00 коп. )

(цифрами)                                                                                 (словами)

№ 35421107024470 Спеціальні реєстраційні рахунки розпорядників бюджетних коштів

(номер та назва рахунку)

0,00 ( Нуль грн. 00 коп. )

(цифрами)                                                                                 (словами)

№ 35420175024470 Спеціальні реєстраційні рахунки розпорядників бюджетних коштів

(номер та назва рахунку)

0,00 ( Нуль грн. 00 коп. )

(цифрами)                                                                                 (словами)

№ 35420153024470 Спеціальні реєстраційні рахунки розпорядників бюджетних коштів

(номер та назва рахунку)

0,00 ( Нуль грн. 00 коп. )

(цифрами)                                                                                 (словами)

№ 35464121324470 Рахунки для обліку операцій з міжбюджетними трансфертами

(номер та назва рахунку)

0,00 ( Нуль грн. 00 коп. )

(цифрами)                                                                                 (словами)

№ 31553263324470 Спеціальні реєстраційні рахунки розпорядників бюджетних коштів

(номер та назва рахунку)

0,00 ( Нуль грн. 00 коп. )

0,00 ( Нуль грн. 00 коп. )

(цифрами)                                                                                 (словами)

№ 35423343024470 Спеціальні реєстраційні рахунки розпорядників бюджетних коштів

(номер та назва рахунку)

0,00 ( Нуль грн. 00 коп. )

(цифрами)                                                                                 (словами)

№ 35424104024470 Спеціальні реєстраційні рахунки розпорядників бюджетних коштів

(номер та назва рахунку)



№ 35417018224470 Реєстраційні рахунки розпорядників бюджетних коштів

(номер та назва рахунку)

0,00 ( Нуль грн. 00 коп. )

(цифрами)                                                                                 (словами)

(цифрами)                                                                                 (словами)

№ 35417036024470 Реєстраційні рахунки розпорядників бюджетних коштів

(номер та назва рахунку)

0,00 ( Нуль грн. 00 коп. )

(цифрами)                                                                                 (словами)

№ 35416060024470 Реєстраційні рахунки розпорядників бюджетних коштів

(номер та назва рахунку)

0,00 ( Нуль грн. 00 коп. )

(цифрами)                                                                                 (словами)

№ 35417014024470 Реєстраційні рахунки розпорядників бюджетних коштів

(номер та назва рахунку)

0,00 ( Нуль грн. 00 коп. )

(цифрами)                                                                                 (словами)

№ 35416071024470 Реєстраційні рахунки розпорядників бюджетних коштів

(номер та назва рахунку)

0,00 ( Нуль грн. 00 коп. )

(цифрами)                                                                                 (словами)

№ 35417092024470 Реєстраційні рахунки розпорядників бюджетних коштів

(номер та назва рахунку)

0,00 ( Нуль грн. 00 коп. )

(цифрами)                                                                                 (словами)

№ 35417075524470 Реєстраційні рахунки розпорядників бюджетних коштів

(номер та назва рахунку)

0,00 ( Нуль грн. 00 коп. )

0,00 ( Нуль грн. 00 коп. )

(цифрами)                                                                                 (словами)

№ 35417069024470 Реєстраційні рахунки розпорядників бюджетних коштів

(номер та назва рахунку)

0,00 ( Нуль грн. 00 коп. )

(цифрами)                                                                                 (словами)

№ 35417053524470 Реєстраційні рахунки розпорядників бюджетних коштів

(номер та назва рахунку)



№ 35419012024470 Реєстраційні рахунки розпорядників бюджетних коштів

(номер та назва рахунку)

0,00 ( Нуль грн. 00 коп. )

(цифрами)                                                                                 (словами)

(цифрами)                                                                                 (словами)

№ 35418075824470 Реєстраційні рахунки розпорядників бюджетних коштів

(номер та назва рахунку)

0,00 ( Нуль грн. 00 коп. )

(цифрами)                                                                                 (словами)

№ 35418057024470 Реєстраційні рахунки розпорядників бюджетних коштів

(номер та назва рахунку)

0,00 ( Нуль грн. 00 коп. )

(цифрами)                                                                                 (словами)

№ 35418002024470 Реєстраційні рахунки розпорядників бюджетних коштів

(номер та назва рахунку)

0,00 ( Нуль грн. 00 коп. )

(цифрами)                                                                                 (словами)

№ 35314040124470 Особові рахунки

(номер та назва рахунку)

0,00 ( Нуль грн. 00 коп. )

(цифрами)                                                                                 (словами)

№ 35311035024470 Особові рахунки

(номер та назва рахунку)

0,00 ( Нуль грн. 00 коп. )

(цифрами)                                                                                 (словами)

№ 35314087024470 Особові рахунки

(номер та назва рахунку)

0,00 ( Нуль грн. 00 коп. )

0,00 ( Нуль грн. 00 коп. )

(цифрами)                                                                                 (словами)

№ 35419056024470 Реєстраційні рахунки розпорядників бюджетних коштів

(номер та назва рахунку)

0,00 ( Нуль грн. 00 коп. )

(цифрами)                                                                                 (словами)

№ 35419075124470 Реєстраційні рахунки розпорядників бюджетних коштів

(номер та назва рахунку)



№ 35322187024470 Особові рахунки

(номер та назва рахунку)

0,00 ( Нуль грн. 00 коп. )

(цифрами)                                                                                 (словами)

(цифрами)                                                                                 (словами)

№ 35429149824470 Спеціальні реєстраційні рахунки розпорядників бюджетних коштів

(номер та назва рахунку)

0,00 ( Нуль грн. 00 коп. )

(цифрами)                                                                                 (словами)

№ 35410077024470 Реєстраційні рахунки розпорядників бюджетних коштів

(номер та назва рахунку)

0,00 ( Нуль грн. 00 коп. )

(цифрами)                                                                                 (словами)

№ 35429217024470 Спеціальні реєстраційні рахунки розпорядників бюджетних коштів

(номер та назва рахунку)

27918,22 ( Двадцять сім тисяч дев`ятсот вісімнадцять грн. 22 коп. )

(цифрами)                                                                                 (словами)

№ 35411043024470 Реєстраційні рахунки розпорядників бюджетних коштів

(номер та назва рахунку)

0,00 ( Нуль грн. 00 коп. )

(цифрами)                                                                                 (словами)

№ 35454088024470 Рахунки для обліку операцій з міжбюджетними трансфертами

(номер та назва рахунку)

0,00 ( Нуль грн. 00 коп. )

(цифрами)                                                                                 (словами)

№ 35458062024470 Рахунки для обліку операцій з міжбюджетними трансфертами

(номер та назва рахунку)

0,00 ( Нуль грн. 00 коп. )

0,00 ( Нуль грн. 00 коп. )

(цифрами)                                                                                 (словами)

№ 35455021024470 Рахунки для обліку операцій з міжбюджетними трансфертами

(номер та назва рахунку)

0,00 ( Нуль грн. 00 коп. )

(цифрами)                                                                                 (словами)

№ 35418079024470 Реєстраційні рахунки розпорядників бюджетних коштів

(номер та назва рахунку)



№ 35411049824470 Реєстраційні рахунки розпорядників бюджетних коштів

(номер та назва рахунку)

0,00 ( Нуль грн. 00 коп. )

(цифрами)                                                                                 (словами)

(цифрами)                                                                                 (словами)

№ 35411065024470 Реєстраційні рахунки розпорядників бюджетних коштів

(номер та назва рахунку)

0,00 ( Нуль грн. 00 коп. )

(цифрами)                                                                                 (словами)

№ 35416059024470 Реєстраційні рахунки розпорядників бюджетних коштів

(номер та назва рахунку)

0,00 ( Нуль грн. 00 коп. )

(цифрами)                                                                                 (словами)

№ 35413075324470 Реєстраційні рахунки розпорядників бюджетних коштів

(номер та назва рахунку)

0,00 ( Нуль грн. 00 коп. )

(цифрами)                                                                                 (словами)

№ 35413063024470 Реєстраційні рахунки розпорядників бюджетних коштів

(номер та назва рахунку)

0,00 ( Нуль грн. 00 коп. )

(цифрами)                                                                                 (словами)

№ 35412075024470 Реєстраційні рахунки розпорядників бюджетних коштів

(номер та назва рахунку)

0,00 ( Нуль грн. 00 коп. )

(цифрами)                                                                                 (словами)

№ 35412069524470 Реєстраційні рахунки розпорядників бюджетних коштів

(номер та назва рахунку)

0,00 ( Нуль грн. 00 коп. )

0,00 ( Нуль грн. 00 коп. )

(цифрами)                                                                                 (словами)

№ 35451081024470 Рахунки для обліку операцій з міжбюджетними трансфертами

(номер та назва рахунку)

0,00 ( Нуль грн. 00 коп. )

(цифрами)                                                                                 (словами)

№ 35453045024470 Рахунки для обліку операцій з міжбюджетними трансфертами

(номер та назва рахунку)



(підпис)

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

" 21 " січня 2020р.

Штамп казначея

(підпис) (ініціали, прізвище)

" 21 " січня 2020р.

Відмітка про звірку залишків:

М. П.	Керівник Одоєвцев ВМ

(підпис) (ініціали, прізвище)

Бубир НГ

№ 35412053024470 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.

0,00 ( Нуль грн. 00 коп. )

(цифрами)                                                                                 (словами)

№ 35412058524470 Реєстраційні рахунки розпорядників бюджетних коштів

(номер та назва рахунку)

0,00 ( Нуль грн. 00 коп. )

(цифрами)                                                                                 (словами)

№ 35412008024470 Реєстраційні рахунки розпорядників бюджетних коштів

(номер та назва рахунку)




