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за ЄДРПОУ  
за КОАТУУ  

за КОПФГ

Коди

Показники кєкв Код
рядка

Затвержено на 
звітній рік

Залишок на початок 
звітного року

Перераховано
залишок

Нараховано доходів  
за звітний період  

(рік)

Надійшло коштів за 
звітний період (рік)

Касові за звітйий 
період (рік)

Фактичні за звітний 
період (рік)

Залишок на 
кінець звітного 
періоду (року)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Надходження кош тів - усьо го X 010 509 606,86 921 020,47 71 764,91 483 178,52

Від отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків X 020 1 190,00 45 968,91
Від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших 
бюджетних установ для виконання цільових заходів, у  тому 
числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних 
ділянок та розміщення на них інших об'єктів нерухомого 
майна, що перебувають у  приватній власності ф ізичних або 
юридичних осіб

X 030 26 796,00 25 796,00

Вищих та професійно-технічних навчальних закладів від 
розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних 
коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким  
закладам законом надано відповідне право

X 040

Фінансування X 050 481 620,86
В идатки та надання кредитів  - усьо го X 060 509 606,86 509 606,86 26 796,00

у тому числі: 
П оточні видатки

2000 070

Оплата прац і і нарахування на зароб ітну плату 2100 080

Оплата п р ац і 2110 090

Заробітна плата 2111 100

Грошове забезпечення військовослужбовців 2112 110

Нарахування на опла т у п рац і 2120 120

В икористання то в а р ів  і послуг 2200 130 219 768,77 219 768,77
Предмети, мат еріали, обладнання та інвент ар 2210 140 103 656,77 103 656,77
Медикамент и та пе ре в 'язува льн і мат еріали 2220 150

П родукт и харчування 2230 160

Оплата по слуг (кр ім  комунальних) 2240 170 116 112,00 116 112,00
В идат ки на в ідрядж ення 2250 180

В идат ки та заходи  спец іального  призначення 2260 190

Оплата ко м уна льни х послуг та енергоносіїв 2270 200

Оплата теплопостачання 2271 210

Оплата водопостачання та водовідведення 2272 220

Оплата електроенергії 2273 230

Оплата природного газу 2274 240

Оплата інших енергоносіїв 2275 250

Д осл ідж ення  і  розробки , окрем і заходи по  р е а л іза ц ії 2280 260

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

2281 270

Охремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, 
не віднесені до заходів розвитку 2282 280

О бслуговування бо р го ви х  зобов'язань 2400 290
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О бслуговування вн ут ріш н іх  б о р г о в и х  зобо в 'яза нь 2 4 1 0 3 0 0 \ \

О бслуговування з о в н іш н іх  б о ргов их  зо б о в  'язань 2420 310

оточні трансф ерти 2600 320

С убсид ії та п о т о чн і т рансф ерт и п ідприєм ст вам 2610 330

Пот очн і т рансф ерт и органам державного 2620 340

П от очн і т рансф ерт и урядам  іно зе м них держав та 2630 350

Соціальне забезпечення 2700 360 26 796,00 26 796,00 26 796,00
Виплат а пенсій  і допом оги 2710 370

С т ипенд ії 2720 380

Ін ш і виплат и населенню 2730 390 26 796,00 26 796,00 26 796,00
чші поточн і видатки 2800 400

Капітальні видатки 3000 410

Іридбання основного  капіталу 3100 420 263 042,09 263 042,09
Придбання обладнання і  предмет ів до вго ст р о кового 3110 430 * 263 042,09 263 042,09
Капіт альне буд івницт во  (придбання) 3120 440

Капітальне будівництво (придбання) житла 3121 450

Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів 3122 460

Капіт альний ремонт 3130 470

Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131 480

Капітальний ремонт інших об'єктів 3132 490

Капіт альний рем онт 3140 500

Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141 510

Реконструкція та реставрація інших об'єктів 3142 520

Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури 3143 530

Створення державних запасів і  резервів 3150 540

Придбання землі та немат еріальних акт ив ів 3160 550

Капітальні трансферти 3200 560

Капіт альні трансферти п ідприєм ст вам  (уст ановам, 3210 570

Капіт альні трансферти органам державного 3220 580

Капіт альні трансферти урядам  іно зе м них держав та 3230 590

Капіт альні трансферти населенню 3240 600

Внутрішнє кредитування 4100 610

Надання внут ріш ніх кредитів 4110 620

Надання кредитів органам державного управління інших рівнів 4111 630

Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям 4112 640

Надання інших внутрішніх кредитів 4113 650

Зовнішнє кредитування 4200 660

Н адання зовн іш н іх  кредитів 4210 670

Кер івник Ґ Ш
(прізвище та ініціаЛи)

Головний  бухгалтер

2 0 року

(прізвище та ініціали)
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