
Установа

Територiя

Органiзацiйно-правова форма
господарюваIiня

Орган лержавного управл iння

вид економiчноi дiяльностi

Одиниця вимiру: грн
Перiоличнiсть: промiжна

КОМУНАJIЬНИЙ ЗАКЛМ,ДОНЕЦЬКИЙ
ОБЛАСНИЙ НАВЧАЛЬНGМЕТОДИЧНИЙ ЦВНТР
психологIчноi сл)DкБи систЕми освIти,
Слов'Янськ

Комунальна органiзацiя (установа, закlал)

MiHicTepcTBo освiти i науки Украiни

Iншi види освiти, H.B.i.y.

Додаток 2

до Нацiонцьною пmожеIrпя (сташларry)
бухruтс1юькоm облirу в лержшному ceкTopi l0l
<Подання фiнмсовоi rвiпштЬ

Дша (piK, мiсяць, qпсло)

за сдрпоу

за KOATW

закопФг

за КОЩУ

за квЕд

звIт
ПРО ФIНАНСОВI РЕЗУЛЬТАТИ

за Оев|яmь мiсяцiв 2020 року

Форма Л}2-дс

коди
2020 l0 0l

38844604

l4l4l00000

430

l l085

85.59

I. ФIнлнсовиЙ рЕзультлт дrяльностI

Стаття Код
рядка

За звiтний перiод

за аналогiчнпй
перiод

попереднього
року

l 2 J 4

доходи
,Щохоdu Bid o(lMiHHux операцiй

Бюджетнi асигнування 20l0 1258,74з 9629,76

!оходи вiд надання послуг (виконання робiт) 2020

Доходи вiд продажу активiв 2030

Фiнансовi доходи 2040

Iншi доходи вiд бмiнних операчiй 2050

Ycbozo lоюOiв Bid обмiннuх операцiй 2080 ,|25874з 9629,1б

,Щохоdu вid необлliннuх операцiй

податковi надходження 2090

Неподатковi надходження 2100

Трансферти 2l l0
Надходження до держzвних цiльових фондiв 2|20

Iншi доходи вiд необмiнних операчiй 2l30 6100

Ycbozo doxodiB Bid необмiннuх операцiй 2170 б l00

усьоzо dоюdiв 2200 |26484з 9629,76

витрдти
Вuпраmu за oбMittпtl,tlu операцiмtu

Витрати на виконання бюджетних програм 22|0 l299231 9905 l б

Витрати на виготовлення продукчii (налання послуг, виконilння

робiт)
2220

Витрати з продаку активiв 22з0

Фiнансовi витрати 2240

lншi витрати за обмiнними операцiями 2250 2455 8070

ЕilЧ*l:Еl

ffi



Ycbozo вumраm за обuiннuмu операцiямu 2290 l301686 998586

В umрап u за необlчiннtLuu операцiя|lu

Тршrсферти 2300

lншi витрати за необмiнними операцiями zз|0 6100

Ycbozo вutпраm за необмiннuмu операцiямu 2340 б l00

Ycbozo вumрап 2380 l 307786 998586

Профiцит/дефiцrrт зr зЕiтппй перiод 2390 -4294з -356 l0

II. видлтки БюджЕту(кошторис}) зл ФункцIонАльною клАсиФlкАцI€ю видлткlв тА
КРЕДИПtsАННЯ БЮДЖЕТУ

III. виконлння БюджЕту (кошторис})

Найменування показника
Код

рядка
За звiтний перiол

за аналогiчний
перiод

попереднього
року

1 2 J 4

Загапьнодержавнi функчii 2420

Оборона 24з0

Гром4дський порядок, безпека та судова влqда 2440

Економiчна дiяльнiсть 245о

Охорона навколишнього природного середовища 2460

Житлово-комунальне господарство 24,10

Охорона здоров'я 2480

,Щуховний та фiзичний розвиток 2490

OcBiTa 2500 l307786 998586

соцiальний захист та соцiальне забезпечення 25 l0

УСъоГо: 2520 l з07786 998586

Стаття
Код

рядка

Загальний фонд Спецiальний фонд

план на
звiтний piK

фак,riчна
сума

виконашня за
звiтпий
перiол

рiзнпця
(графа 4

MiHyc графа
3)

план на
rвiтнrrй piK iз
урахуванням

зпrill

фаrсгпчпп
сума

викондння за
звiтший
перiод

рiзниця
(графа 7

MiHyc графа
б)

l 2 J 4 5 6
,7

8

доходи
поOапковi наdхоdження 2530

н еп о dапков i н аdхоdже н ня 2540

,Щохоли вiд влrcнmтi та
пiдприсмнццькоi дiяльнштi

254I

Адмiнiстративнi збори та плаreжi,
лохоли вiд HeKoMepuiйHoi
шполарськоi дiяльнштi

2542

lншi нсподатковi надходження 254з

власнi надходження бюджетних

усmнов
25ц

[охоdч Bid операцiй з капimurcм 2550

Офiцiйнi пронсферmu, з нцх: 2560

вiд орmнiв держшноrc упршлiння 256]

Щiльовi фонли 251о

Н аdюdмення dержавн в цiл ьовш
фонdiв

2580

На&ходження flенсiйною фонду
УкраiЕи

2581

ffi



Надходження Фонлу
зшшьвообов' язковою лержшtIою
соцiшьного стржувшня Украiни на
випадок безробiпя

?582

Надходження Фопду сочiаltьшого
стржршня Украiни

2583

lrrrцi надхолжеrтrrя 2590

ycbozo dоюdiв 2600

витрдти
Оплата працi i нарilувшня на

заробiтrу плаry
26l0

Використання ToBapiB i послуг 2620

Обслуговування борrcвих зобов'язань 26з0

Поточнi траксферти, з них: 2м0

оршш держшноm упршлiння iнших
piBHiB

264l

соцiшьнс забезпечепttя 2650

[ншi поточнi видаки 26б0

Нершподiпенi видатки 2610

Лрилбання rcновного капiтшу 2680

Капiтшьнi трансферти, з них: 2690

орroш держшною упршлiння iнших
piBHiB

269 l

Внутрiшнс крлиryвшня 2700

3oBtrimtrc кредrгуъшпlя 27|0

Усьо2о вuпраm 2780

Профiilптiдефlцпт зд rвlтхпП перlод 2190

IЧ. ЕЛЕМЕНТИ ВИТРАТ ЗЛ ОБМIННИМИ ОПЕРАЦIЯМИ

Стаття
Код

рядка
За звiтний перiод

за аналогiчний
перiод

попереднього
року

l 2 J 4

Витрати на оплату праIIi 2820 95692l ,l4838,7

Вiдрахування на соцiальнi заходи 2830 21,7512 l6622,|

Матерiальнi витрати 2840 7529з 40292

Амортизацiя 2850 49505 3 56l0

Iншi витрати 2860 2455 8070

Усього 2890 l301686 9985ttб

Керiвник (посадова особа)

Головний бухгалтер
на якого покладено
обов' язкiв бухгалтерськоi

НаmшяЛУГIНЕЦъ

оксана ТРоХИМЕЦЬ

ЕIilцЁ+jЕ

ffi


