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Установа 

Теrиторія 

Орг;:нrі'Jаuійrrо-нравова фор~1а 1·ос1юдарювання 

Звіт 

про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду 

(форма N 4-3 м) 
за ІІ 1'6артал 2018 рОІ(V 

Су"иський дощкілмшй 11авча.1ь1шй заклад (ясла-садок) )\123 "Золотий ключик" "~~.Суми, Су.иської 

області 

Коt111акіt1сью11/ 

Ко.~1уналь1ш оріа11ізація (установа, заклад) 

Код та назва відомчо·1· кпасифікацїі видатків та кредитування державного бюджету _-_ 

Код та на.зна 11рограм1ю·і к;шсифікацїї в1цатків та кредитування державного бюджету _-_ 

Код та назва тиrювої ві;юмчої класифікації видатків та кредитування \1ісцевнх бю11жетів 006 - Opzau 1 п11111а11ь освіти і иа~•ки 

Додаток 4 
до Пор~~дку скСІ~<:~ння бюпжетної звітнос~і 
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Код та на1ва нрограшюї класифікації видаткіR та кредитування місuевих бю.1жс1ів (код та н::пва Типової програмної класиф~ющії видатків та кредитування 
міс11е1шх бю11жетів ! Тимчасової класифікацїї н1щатків та крсди·rування дня бюпжетів міс11евого сююнрядування, які не застосовуютh nрограмно-цілhового методу) 
0611010 - Надаю1я ()ошкільиої освіти 

Періо,1ичністh: квартадмш 

Одиниця виміру: ши. ко11. 
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