
Додаток 16

до Порядку складання фінансової, бюджетної та іншої звітності

розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів

(абзац третій підпункту 2.4.1 пункту 2.4)Звіт
про рух матеріалів і продуктів харчування (форма № 6)

на 01 січня 2015 р.

.
Установа 01093 Нікопольський технікум Національної металургійної академії України
Територія м.Нікополь
Організаційно-правова форма господарювання Філія
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету  220 Міністерство освіти і
науки України 
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 
Періодичність: річна.

Одиниця виміру: грн коп.

Коди
за ЄДРПОУ  00193424
за КОАТУУ 1211600000
за КОПФГ  610

Показники Код рядка На початок звітного
року

На кінець звітного
року

Витрачено на потреби
установи за звітний рік

1 2 3 4 5

Матеріали для навчальних, наукових та інших цілей (231) 010 1 020,80 1 020,80 -
з них:
дорогоцінні метали 011 - - -
скло 012 - - -
реактиви 013 1 020,80 1 020,80 -

Продукти харчування (232) 020 - - -
Медикаменти і перев’язувальні засоби (233) 030 1 164,63 2 238,92 -
Господарські матеріали і канцелярське приладдя (234) 040 51 834,85 46 469,00 18 951,02
   з них будівельні матеріали для поточного і капітального ремонту 041 36 895,94 31 598,92 4 870,30
Паливо, горючі і мастильні матеріали (235) 050 2 120,31 4 861,03 3 208,86
Тара (236) 060 - - -
Запасні частини до транспортних засобів, машин і обладнання (238) 070 9 833,72 9 399,50 434,22
Інші матеріали (239) 080 - - -
Разом матеріалів і продуктів харчування (231 – 239) 100 65 974,31 63 989,25 22 594,10
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Продовження додатка 16

Показники Код рядка Сума
1 2 3

Надходження  -  разом 200 20 609,04
у тому числі за рахунок:

коштів загального фонду бюджету 210 -
коштів спеціального фонду бюджету 220 20 609,04

з них:
гранти, дарунки 221 -
надлишків 222 -

безоплатних надходжень у межах головних розпорядників бюджетних коштів 230 -
дооцінки майна 240 -
у тому числі придбаного за рахунок:
коштів загального фонду 241 -
коштів спеціального фонду 242 -
інших надходжень 250 -

Вибуття  –  разом 300 22 594,10
у тому числі:

витрачено на господарські потреби 310 22 594,10
списано внаслідок недостач, виявлених при інвентаризації 320 -

з них:
винних осіб не встановлено 321 -
віднесено на рахунок винних осіб 322 -

безоплатно передано в межах головних розпорядників бюджетних коштів 330 -
списано непридатні 340 -
реалізація зайвих та непотрібних матеріалів і продуктів харчування 350 -
уцінено майно 360 -
у тому числі придбане за рахунок:
коштів загального фонду 361 -
коштів спеціального фонду 362 -
інші вибуття 370 -

Керівник ______________ Рубанов В.М.

Головний бухгалтер ______________ Юдіна Т.М.

06.01.2015р.


