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Установа

Територiя

Органiзачiйно-правова форпrа
господарювання

Орган :ер,+савного управл i н ня

Вrrд eKoHoMi,IHoi' .]iяльнос гl

ОдlIнrtця Btrмipy: грн
Перiодlrчнiсть: рiчна

Комунальний зак"тад "По;тавський
центр фiзич.ного злоров я населення

[]ол,гава

N,llськии зак"lаJ-
зз

L порт .,1ля Bcl\' сдрпо\,

коАт},у

Iншi органrзаuiriно-правовr форrr.rrl

MicbKi, pal:ioнHi у MicTax paJll та i'x виконавчi органrl

Oc"iTu у .6.pi aпup.v та вiдпочинк\,

звIт
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за кол\,
за кI]Ел

Форма ЛЪ2-дс

]3 l 90538

53l0l00000

I. ФIНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ ДIЯЛЬНОСТI

Стаття Код
рядка

за звiтний перiод
за аналогiчний

перiод
llоIlередньоl,о рок),

1 2 з 1

цоходи
foxodu вid r_лб,уtiннuх операцiй

Бкlджетнi асrlгнування ]0]0 l 767755

Щоходи вiд надання послуг (виконання робiт) 202L)

Цоходи вiд продажу активiв 20з0
Фiнансовi доходи 20.10

Iнтпi дохоли вiд обптiнних операцiй 2050

Усьоzо doxodiB Bid обмiннuх опероцiй 2080 l 7б7755

[]oxodtt Bid необ,viннu-r операц iй

Податковi надходження 2090

Неподатковi надходженЕя 2 00

Трансферти 2 l0
надходlкення ло держаtsних цiльових фонлiв 2 20

Ilttui лсlходlл вiл необпriнних tlперацiii 2 з0
Ycbozo doxodiB Bid необмiннuх операцiй 21 70
ycbozo boxodiB 2200 ] 767755

витрАти
В lt пlр а пttt за об,уtiннч-ll u cltl ер ацiя,lt u

ВптратlI на виконання бюджетнrlх програ\l 22l () l796.185

Витрати на виготовлення продукuii (надаIrItя llослуг, виконання
робiт)

2220

Витрати з продажу активiв 22]0
Фiнансовi витрати 2210

Iншi вrlтрати за обмiннилтtl операtliями 2250

Ycbozo вumрап за обмiннuмu операцiмttu 2290 ] 796]85

Еifi+f,IЕ
t.i+}ýl}!i
ffif,'#_f,.,E
ЁilЕ;.-tr{



https://ezvit.treasury. gov. u а/Ьа rsар p/FastReport, Export.axd ?lD=fr7 2f 5d7 &d isplayin lin e=Tru е

р аmI| з а н еоб.ч i н н u,ll Lt о 11 ер ац i я-11 Lr

знсферти 2] 00

tшi витрати за необ]\{iнни]\,{и операuiяпли 23l 0 бз0

Ycbozo вuпtрапt за lrcоблtittttuмu операцiямч 2340 630

Ycbozo вuпраm 23 80 ]797]l5

Профiчит/лефiцит за звiтний перiод 2390 -]9 j (l0

КРЕДИТУВАННЯ БЮДЖЕТУ

Найменування показника Код

рядка
За звiтний перiод

за аналогiчний
перiод

попереднього року

1 2 3 4

Загальнодержавнi функuii 2420

Оборона 2.+j0

Гроп.tадськтlit порядок, безпека та с}цова влада 2440

Еконопtiчна дiя.-tьнiсть 24_j t)

Охорона навколишнього природного середовиша 2460

Жит.rtово-копtулIальне госполарство 211(|

Охорона здоров'я 24lt()

!уховний та фiзичниri розвиток 2490 l797l l5

OcBiTa 2 500

соцiа:rьний захист та соцiальне забезпеченttя 25 I(l

УСъоГо: 2520 l797]l5

II. видАтки БюджЕту (кошторису) зА ФункцIонАльною клАсиФlкАцl€ю вид-цткtв'tА
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IlI. виконАння БюджЕту (коtUторису)

Стаття
Код

рядка

Загальний фонд Спецiальний фонл

план на
звiтний piK

фактична
сума

виконання за
звiтний
перiод

рiзltи чя
(графа 4

пliнус графа
3)

п.ilан на
звiтний piK iз

урахуванняNl
змiн

фактична
сума

виконання за
звiтний
перiол

рlзниця
(графа 7

MiHyc графа
6)

1 2 3 4 5 6
,7

8

,7оходи
поdапковi наlхоdження 253а

не п о d апt ко в i Hadxodltce н н я 25ta

Лоходл Bif власносl,i та пtJприсrtничько1
,цiя:tьносl,i

251 l

Алrtiнiстратшвнi збори та платежiл,,lоходtл
вtд нскомсрцiiiноi !,осilодарськоi
лiялыtос Ti

] 512

Iltш i неподатковi надходження 254]

t]lacHt наlходження бюджетних },станов 2544

Joxiu Bii операl1iй l Koпillano-1t 2550

Офiцiйнi прансферrilu, з llm: 2560

Bitr органtв дсржавного 1траыtitltlя 256 l

lJllrboBi фонли 2570

Н aixoi нее t п я i е рнав t t ux tli-l ь о в ux
2580

l Ir:tхоjtженвя 1IенсiiIного фонлу Уttраtни 25I] l

зiб
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IV. ЕЛЕМЕНТИ ВИТРАТ ЗА ОБМIННИМИ ОПЕРАЦIЯМИ

За звiтний перiод
за аналогiчний

перiод
попередньоrо року

Витрати на оплату працi
Bi:pitxvBaHttя lllr coцilt.lblli захоJи
tr,IaTepia-TbHi витрати

8.1,j 5 5

KepiBHrrK (посадова особа)

Го loBHttй б1 хга.rтер iспеutалiс1
Iia якого покладено виконаItня
сlбов' язкiв бухга:tтерськоi с'lrу;кби)
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()ксана НАЗдРЕНКо

!рзllд ЗQЗ.ЮЧКQ

5/6

]]женlIя ФOнду
,ьнообов'язкового державного

]ального страхуванttя \kраiни на
лаtrок осзробIпя

Jаfходжевня Фонду соцiальногtl

Стаття Код

рядка

l 2 _) 4
2 820 I 20843с
28_j() ].+().1r5

2 8.10 26]22_5

2850

28 60

2890 l 796485
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