
Долагок 2

ло Нацiонального положенхя (стандарry )

бухturгсрськоtообriк1 в лсржrвнолtу ccKropi l()l

.llо,lання фiнансовФ звiтностi,

Установа

Територiя

Органiзаuiйно-правова форма
господарювання

Орган лержавного управлiння
Вид економiчноi дiяльностi

Одиниця вимiру: грн
Перiодичнiсть: промiжна

ком}тlАльниЙ зАклАд "донЕцькиЙ
ОБЛАСНИЙ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИИ ЦЕНТР
психоJIогIчноi сл}DкБи систЕми освIти"

С;tов'Янськ

Кочч н gr ьна 9цган цuiя ilстац9ва, зIпчl
MiHicTepcTBo освiти i науки Украiни

за копФг 430

l-
за коду l 1085

[ншi види освir,и, H.B.i.y.

за СДРПОУ

за коАт}ry

за квЕд

Даlа (piK. rllсяltь. ,lllc lo)

колll
2020 о1 0 l

3 8844604

i

l4l4l000()0 
_

85.59

Форrrа J\Ъ2-дс

за аllалогiчний
перiод

поItереlIнього

PoTL

звIт
про ФI ltAllCOBI рЕзуJlьтАти

за llepule пiврi,t,tя 2020 ptlKy

+;й

674569

67_+56t)

Фiнансовi llоходи

lншi лохо;lи вiд обмiнних операuiй

Ycbozo lоюdiв Bid oбMittttttx опералliй

2()_ý()

2080

22]0

895 _] 59

l

|l74569

т0221 6

l. ФIнАнсовиЙ рЕзулы,Ат лlrtJlы{ос,tI

Стаття
Код

ряllка
За звiтltий перiод _л,.:

1 2 J

доходи
Дохоdtt Bid обмiннttх операцiй 1_
Бюджетнi асигнування 20l0 895359 l

Дохоли вiд надання rtослуг (виконання робi,г) 2020

!.охоли вiд пролажу активlв 20з0

Дохоdч Bid необмiннuх операцiti

податковi налходжеIlня 2090

Неподатковi надходження 2 00

Трансdlерти 2 l0

Налходження ло державt]их цiльових фон,riв 2 20

lншi доходи вiд необмiнних операчtli 2 30

Ус ь о z о l о х о i i в в i d l t е о б.l t i t t t t u-t t l п ср а ц i ti 2I70

ycbozo doxoliB 2200 895 359

витрА7-и
В uпlр aпtt t з а об,ъtiннuмtt операtliямu

Витрати на виконання бlоджетних програм 22I0 921,104

Витрати на вигоl,овленrtя про.цукrtii (ttаданttя пос"цуt. викul]l]}tllя ]2]()
робi r l

Фirlансовi виl,рати 2240

22 5t) г 20] ] 1з19

гjl+lцгJгi,lцlrrl.щl..ц

ffiЁffi
tlч;trЁiiъ1
ElБffit.ffi

lншi витрати за обмiнними олераuiями



2290 926,736 709625

2]00

23l0

7()96] 5

_.]5056

2з40

уэ7ц
-3I31,7

2380

2390

Найменування поltазника
Код 

l

рядка 
l

l

-|
242о

24з0 1

2440
l [,}UMa4llUDnrrrr llчрллчý,

Економiчна дiяльнiсть
середовиша

2450

2460
UлUрUп

господаDство
2410

Охорона з.fоров'я

Ду*Г"""; та фiзичний рчвlт9к

480
?490

t))/,] 1,.

II. вI,IдАтки

OcBrTa

соцiапьнlrir захис,l l,а сс-lцiшtьне забезпечення

УСъоI-о:

] Аамiнiсцатtrвнi збоl,tt Tr

roxo,]lt Bi: HcKoMepLtiiiHoi 2542

геrcдцрсюi дiялbHocTl_

l Hlni нсllолатковl нацхолжсння

власнi надходження бюджстнltх

Yсlанов

БюджЕтУ (кошторис}) зА Ф}1 | кцIо}l Ал ы lOlо кл Ас иФI кАцI (] к)

крIдит}1]А tl ttя Бк)лж l,],гу

видАl,кlв l,л

за аналогi,lний
перiол

boI,o

]5()0 L'](] /,j()

]r l0

2520

Ilt. виконАIлня БюджЕту (коlllторис})

9267 _]6

7()9б] 5

709б] 5

фоlt,t

рiзtl и tlя
(r,рафа 7

MiHyc графа
6)

l

Загальний фоrrд __ Сп:ц_igrцл

L Кол
Стдт'гя рядI(а

l Фчк,ичllа
l с},ма

пЛан на 
L o"*n,,uH,,o ro

звiтн]rй piK l звiтпий

| псрiол

l 2 _) 4

доходи
п оо а m ко Bi tladxod ltcetlt t я 2530

I I еп od цttl KoBi н ac)xoD ж е t t t t я 2510

Дохоли вiл власносr,i,га
triлtlрислtнllцькоi лiяltьнос,гi

254 l

п, а'гсж l.

Ycboztl Buпlpattt

з Kotlittta.ltt.1l

1 
вiд органiв дсржавного

Ё!ц""ltчa"



Керiвник (посадова особа)

Головний бухга.rтер {спечi
На ЯКОГО ПОКЛаЛеНО ВИКОНi

обов' язкi в бух га,rr cpcbKoi

IV. ЕЛЕN{ЕНТИ ВИТРАТ ЗЛ ОБМIННИNIИ ОtIЕРАЦIЯN{И

лу:ittечь Нв

Tnottt.tteub оС

Сr,аr"l,я
Кол

рядка
За звi,гний lIepio/l

За ана.ltоl,iчний
перiод

попереднього
року

4l 2 з

Витрати на оплату праui 2820 679 l 02 5]l l75

] ] 5,1qJ

]999j

]5б l()

Вiлрахуваrrня lla соцiа,rьнi заходи 2 8]0
559l2

38540lцlтчrц,цrчу
Амоtэтизацiя

2tt40

2850

lншi витрати 2860 20]2

Усьоrо 2890 926136

загutьнообов' язковоl о державl lого

соцiшьного страхування Украiни на

Наtхо:ження Фон,tу соItiшьного

] стрuування Украiни

ycboto loxoiiB

| витрАти
Оплаrа прашi i нарахування на

lUlaty

ToBapiB i

Обслуговуван ня боргових зобов'язань

оргшш .]срхiдного упршлiння iнших

] piBHiB

органам лсржавноl,о уttравлiння iнших l ,n,

26з0

2640

264l

.I

l


