
Звіт
про заборгованість за бюджетними коштами 

(форма N 7д)
на 01 січня 2022 року
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станона Науково-методичний центр професійно-технічної освіти у  Запорізькій області за ЄДРПОУ
Територія Олександрівський заКАТОТТГ
Організаційно-правова форма господарювання Державна організація (установа, заклад) за КОПФГ
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету 220 - Міністерство освіти і науки України 
Код га назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету 2201130 - Забезпечення здобуття професійної 
(професійно-технічної) освіти у закладах освіти соціальної реабілітації та адаптації державної форми власності, методичне забезпечення закладів 
професійної (іірофссійно-іехнічної) освіти
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевих бюджетів)
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Періодичність: річна 
Одиниця виміру: гри. коп.
Форма складена: за загальним, спеціальним фондом (погрібне підкреслити).
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Поточні видатки
Оплата праці і.нарахування на заробітну плату 210(1 0,40
Оплата праці 2110 050
Заробітна плата 2111 060

Грошове забезпечення військовослужбовців 2112 070
Суддівська винагорода 2113 0X0
Нарахування на оплату праці 2120 090
Використання товарів і послуг 2200 100

’редмепш, матеріали, обладнання та інвентар 2210 ПО
Медикаменти та перев 'язувальні матерій т 2220 120
Продукти харчування 222(1 1S0
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 14(1
Видатки на відрядження 2250 150
Видатки та заходи спеціального призначення 2260 160
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 170
Оплата теплопостачання 2271 1X0
Оплата водопостачання та водовідведення 2272 190
Оплата електроенергії 2273 200
Оплата природного газу 2274 210
Оплата інших еиєрюносіїв та інших комунальних послуг 2275 220
Оплата етіергосервісу 2276 230
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації 
державних (регіональних) програм 2260 240

Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації ??К1 250державних (регіональних) програм

Окремі заходи по реалізації державних (реїзональних) 
програм, не віднесені до заходів розвитку 22X2 260

Обслуговування боргових зобов ’язаиь 2400 270
вслуговування внутрішніх боргових зобов язаиь 2410 280

Обслуговування зовнішніх боргових зобов 'язаиь 2420 290
Поточні трансферти 2600 300
Субсидії та поточні трансферти підприємствам 
(установам, організаціям) 26І0 310
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2621)Поточні трапі ферти органам державного унравіішія інших 
рівнів
Прточні трансферти грядам іноземних дер.жав та 
иігіепародним організаціям
Соціальне забезпечення
Вигнанні пенсії) і допомога 
Стипендії
Інші витанні населенню 

Інші поточні видатки
Капітальні видатки 

придбання основного капіталу
Придбання обладнання і предметів довгострокового 
користування
Капітальне будівництво (придбання)

Капітальне будівництво (придбання) житла 
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів 

; Капітальний ремонт
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 
Капітальний ремонт інших об’єктів 

Рекететрхкіня та реставрація 
Реконструкція житловою фонду (приміщень)
Реконструкція та реставрація інших об’єктів 
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури 

Створення державних запасів і резервів 
Придбання землі та нематеріальних активів 

Капітальні трансферти
1 Капітальні трансферти підприємствам (установам, 
організаціям)

'■'апітальні трансферти органам державного управління 
ших рівнів

Капітальні трансферти урядам інозе мних держав та 
міжнародним організаціям
Капітальні трансферти населенню
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Керівник

Головний бухгалтер

12 " січня 2022р.

Олександр ІІАРЖНИПЬКИІІ

Олена ЖИФАРСЬКЛ


