
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

Комунальний заклад "Костянтинівський медичний фаховий _ . . .
,, УДКСУ у м.Костянтинівціколедж

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

Станом на 01 січня 2021 року залишки коштів на рахунках, зазначені у виписках з рахунків, становлять: 
на бюджетних рахунках для операцій з бюджетними коштами:

№ ИА168201720344250003002028324 Реєстраційні рахунки розпорядників бюджетних коштів

0,00 ( Нуль грн. 00 коп .)

(номер та назва рахунку)

(цифрами) (словами)

№ УА068201720344201003200028324 Реєстраційні рахунки розпорядників бюджетних коштів
(номер та назва рахунку)

912982,84 ( Дев’ятсот дванадцять тисяч дев’ятсот вісімдесят дві грн. 84 коп .)
(цифрами) (словами)

№ СІА878201720344210003000028324 Реєстраційні рахунки розпорядників бюджетних коштів

0,00 ( Нуль грн. 00 коп .)

(номер та назва рахунку)

(цифрами) (словами)

№ 11А338201720344211003300028324 Реєстраційні рахунки розпорядників бюджетних коштів

0,00 ( Нуль грн. 00 коп .)

(номер та назва рахунку)

(цифрами) (словами)

Перевірено
Штоколова ОЄ
14/01/2021  14:47:48
210101000000023245803



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
(підпис)

Ганна ГОЛЄВА
(ініціали, прізвище)

(підпис)

" 14" січня 2021р.

Ольга МЕЛАНЧЕНКО
(ініціали, прізвище)

Відмітка про звірку залишків:
Залишки з рахунками клієнта і зразки підписів звірено, розбіжностей не виявлено. 

" 1 4 "  січня 2021р.
Штамп казначея

(підпис)

Перевірено
Штоколова ОЄ
14/01/2021  14:47:48
210101000000023245803



Додаток 13
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 коштів на інших рахунках клієнтів Державної 

казначейської служби України

станом на 01 січня 2021 року

Комунальний заклад "Костянтинівський медичний фаховий птугл/
коледж" ^

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

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

на рахунку N ИА178999980385179001000235567 КОСТЯНТИНІВСЬКЕ МЕДИЧНЕ УЧИЛИЩЕ - рах.
(номер та назва рахунку)

53,40 ( П'ятдесят три грн. 40 ко п .)
(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 Еанна ГОЛЄВА
(підпис) (ініціали, прізвище)

Ольга МЕЛАНЧЕНКО
(підпис) (ініціали, прізвище)

" 14" січня 2021р.

Відмітка про звірку залишків 1:
Залишки з рахунками клієнта і зразки підписів звірено, розбіжностей не виявлено.

" 14" січня 2021р.
Штамп казначея

(підпис)

1 Відмітка про звірку залишку коштів на рахунках у системі електронного адміністрування податку на додану вартість не ставиться.

Комунальний заклад мКостянтинівський медичний фаховий л гтгт™  г . .
„ УДКСУ у м.Костянтинівціколедж

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

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

Перевірено
Штоколова ОЄ
14/01/2021  10:34:10
210101000000023246214



та рахунку N ИА818201720355159001000028324 Небюджетні рахунки
(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
(підпис)

Ганна ГОЛЄВА
(ініціали, прізвище)

(підпис)

" 1 4 ” січня 2021р.

Відмітка про звірку залишків 1:
Залишки з рахунками клієнта і зразки підписів звірено, розбіжностей не виявлено. 

" 14 " січня 2021р.
Штамп казначея

Ольга МЕЛАНЧЕНКО
(ініціали, прізвище)

(підпис)

' Відмітка про звірку залишку коштів на рахунках у системі електронного адміністрування податку на додану вартість не ставиться.

Перевірено
Штоколова ОЄ
14/01/2021  10:34:10
210101000000023246214


