
додаток lб
до Порядку сgаданяя фiнапсовоi бюджетноi та iншо!звiтностi
розпорqдниммя,аолерrryьачами бюджfl них kolljтlB
(абзацтретiй пiдпункту 2 4 ] пуясу 2 4)

Звiт
про рух матерiалiв i продуктiв харчування (форма N б)

на 1 сiчня 2015 р. коди

Установа

Територiя

Оргднiзацifi но-правова форма
господарювання

Коди

0049з698

23l0700000

425

Таврiйськuй lер совЯай а2роrftехнолоiчнай унiоерсurпеП за СДРПОУ

yKpatцa 723 1 2 Запорiзька обласrпь .м.МеJlirtlополь пр-пл
Б,Хме,,lьнчцькоzо, ]t за коАТУУ

Дерlкаsна орzвпiзацiя (!сrпапово, |аклаd) за КОПФГ

Код та назвд вiдомчоТ клдсифiкацiТ видаткiв тд кредитування
державного бюфкету

код та няtва типовоi вiдоvчот класифiкдцii виддткiв 1а
кредDryвапня мiсцевпх бюдя(етiв

Перiодичнiсть рЦда
Олиниця вимtру] грв коп.

Mi н iсmерсrлво a2paplloi полirаurur пlа проdовольслrlва
y4poIl{a

показники Код рядка

на початок
звiтного року

На кiнець
звiтного

року

Витрачено на

потреби

установи за
звiтний piK

1 2 з 4 5
Матерiали для навчальних, наукових та
iнших цiлей (231) 010 19 499,9з 20 550,19 4 278,08

з них:
dороzоцiннi меmапu 011
cKJlo 012

реакmuвu 0l з
Продукти харчу вання (2З2\ 020

Медикаменти i перев'язувальнi засоби (233) 0з0 10з4,0с 1 634,0с 1 000,0с
l 'осподарськi матерiали i канцелярське
приладдя (234) 040 з82 41,7,94 492 847,71 664 294,91

з Hux буdiвельнi маmерiалu dля
поmочноZо i капimальноzо ремонmу 041 109 392,3] 15б 686,59 ]5] ]77,з0

Па:rиво, горючi i мастильнi матерiали (235) 050 28 815,37 |49 з60,9i 1 зз2 167,49
Тара (2З6) 060 t25,0( 785,0с

Запаснi частини до транспортних засобiв,
машин i обладнання (2З8) 070 4з 990,\2 38 805,45 175 008,78
tншi матерiми 1239) 080 1з7 822,0з 62 121,8( 875 з46,12

1пп 614 004,39 766 105,18 з 052 095,з8

дiep>Hllltro; * ,, ,. r,',,, , iu;. о * оl
с r, "/; i--a,] l! yirti.ji}l1,1

._ ]i,1119i.-,_,зi,_цоi ,-li,-,:,; c: ii



довження додатка 16

Кюрчев В.М.Керiвнпк

Головний бухгалтер

" 12" сiчня 2015 року

(iнiцiали, прiзвиtце)

KpyTiKoBa Т.О.

i l ,l a|l lr|:,1.1 j:l! !i ll_]._(]]]jl

]\.,.tlx, :.l,,tl,t ll;] ; r;,,]:,i{].,Krэl
г .l.i,lT|1l,.jr r,,::llll

оштlв спецlального

] ]63 129.79

надходжень у межarх головних розпорядникrв

тому числi, придбаного за рахунок:

з Hux:

вuннuх осiб не всmановлено

передано в межах головних

зЙвих та непотрiбних матер

е за рахунок:

оштlв спецtального

'l,,,ir,t,, i,.t,,;, ,_.г,;,,,t : i


