
YcTaroBa

Територiя

Органiзацiйно-правова форма
госllодарюванн.rl

Орган дсржавrrого управлiпня
вид економiчноi дiяльностi

0ЛПниця вимiру, 1-pg

Перiодичнiсть: промiжна

Комунальний зоклад кульryри''АРТТЕРИТОРIЯ''
fl нiпровськоi пtiськоi ради

шевчевкiвський

Комунllьна оргавiзiцiя (ycTatIoBa, заклал)

TeaтpалblIa та копцертlrа дiяльпiсть

звIт
ПРО ФIНАНСОВI РЕЗУЛЬТАТИ

за iев|яtttь lttiсяцiв 2021 року

I. ФlПАtIСОВИ Й РЕЗУЛЬТАТ ДIЯЛЬНОСТI
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l|oMlr)tt Bid o6,1ti Httttx otl epatliй
БюджетЕi асипrування 20l0 2020860
Доходи вiд Еадання послуг (виконання робiт) _54l 149
Доходи вiд продажу активiв
Фirrансовi доходи

20]0

2040
Iншi лоходи вiд обмiннпх операцiй ]0s() l6752]У"!!!!!у!Ц.,Э!!! i l l l l u х t) п ер а цi ti 2а8 0 2,7295з2
Дохоllt Bid необлliннuх опероцiй
11олтгковi надхолжепtrя 2090
Нелодатковi падходжевня

Трансr}ерти
2l00
2l]()

дчI9д{ч!t 49.ц9!]gl! ових фоllлiв 2l2()

!цlЩохоли вiл rrеобмilпrих операцiй 2l]0
Усьо?о ooxooiB Bio l!Bfi,цillllux 0пчr.lцiй
Ycbozo DoxoliB

витрАти
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2200 2129532

В uп рапч за облt iH t LuM tt оtlерацiя,tttt

бIlтраlл Ila вlrконання бюджетних програм ]900627
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Вurпра пlu за tleoбMitlHttMu оп ерацiли,tч
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Ycbozo вuпрапt

2.:t,l0
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II. виддтки БюджЕту (коШ,горис}) зд (,иIкIllондльтлоl0 кJIдсиФIкдlцI€ю вилл.l,кIв.гд
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III. виконлн l{я БIо/Iжвту (копlториси
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Загальяодержавнi функцii
Оборова

24) 0

2Zl] 0
Громадський порлдок, безпека та судова влада
Економiчва дiяльнiсть

)44а

2450
Охорона ttавкоltишнього природного сЕрсловиUlа 24(l0
Жиulово-комунмьнс гооподарство
Oxoporla здоров'я

241{)

24]!(]

f(уховrlий та фiзичrrий розвиток 2,190 l90()62?
()cBi1,1l

2500
Соцiальний захист та соцiальве забезtrсчеяrrя

УСЬоГо:
25l0
252l) 190о621
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llерiол

рiзхпц'l
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ltlilly0 rра(l)п
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l 2 з 4 ,5 6 1 8
доходи
Ihiал]хпаi lnn\oiln,л ч 25Jа
Il0цful 1xoli ll!оl,лачl]rl 25ll]
ДоходtI вiд вдасностi та
пiдпрхсNницькоi дiяльяостi
Адмi}liсцатхвнi зборD та ллатежj,
доходl| вiд яекомерцiйноi
гослодарськоi дiяльностi

25,12

l пIi пспо,\ тко!i lltпхолr(сlп]я
Вл.сн j яадходr(еяпя бюджетних

Ло!оПu |in опср!цiii з к4пhцluоjl 2550
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-l----l



надходжевня Фовду
загальнообов'язкового державного
соцiалы lоrо страхувапл, Украil]и на

]jS:

Напходжеlll|я Фоl]ду соцiмl,tlоt(,
стDахувrllпя УкDаПIи

2баа

в иI,Iц,l,и
Оплата лрацi iнарахування на

I]икорхст lяя1ю!арis i хослуг
Обслуговувпння баргових зобов'язаI]ь

Ilо,очяi таlсфсртll, з нхх| ](,,l0

оргввам лсржавного улраплiнвя iяших

соцll1]]LlIе заЬезпечеlul,

IHtttt ttоt,очtti вtrдаткtt

НерозподiJlеIli впдчiки

I Iрплбаsп, оспоsllого капiтыlу

Kanilfibнiтп сферти, з них|

орле!аD, дсржа!llого улр влilпп illl!их

Внутрiшнс крсдлтуsання

Зоmiшлс ч)сдиrysаны

27ll0
l |роф,llп lr]црlп! I } rBiгUnii ll.pi(rl 219ll

lч. ЕлЕмвнти витрАт зл оБмIнними опЕрАllIями

I]йпаLtii UГАРЬоВ

oлella здЙI IEBl

Керiвник (rrосадова особа)

Головнltй бухгалтер (спецiалiст,
на яl(ого покладецо викоFIання
обов'язкiв бухгмтерськоТ служби)

Стаття

Витрати на оплагу працi

ltол
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2 з 4
2 820 l 5I9024
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