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Додаток 2 до Нацiонального положевня (стандарту)

бухгалтерськоlю облiку в лерхавлому cen,opi l0l кПоланвя

фiвансовоi звiтноmill

Комунальна установа ".Щнiпровський мiський
територiальниЙ центр соцitlllьнок) обслуговування
(надання соцiальних послуг)'l .Щнiпровськоi Micbкoi

ради

,Щнiпро

Дша (piK, мiсяць,

за едрпоу

за кАтоттг

MiHicTepcTBo соцiальноi полiтики Украiни

Надання соцiа.пьноi допомоги без забезпечення

проживанIIя для осiб похllлого BiKy та iнвалiдiв

звIт
ПРО ФIНАНСОВI РЕЗУЛЬТАТИ

за 2021 piK

I. ФIIIАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ ДIЯЛЬНОСТI

за КО!У

за КВЕ,Щ

Форма Л!2-дс

UA120200100100370l0

Статгя
Код

рядка
За звiтний перiод

за аrrалогiчниl-r
перiод

попередЕього
року

1 2 J 4

Jоходи
Цохоdu Bid обмiннuх операцiй

Бюджетнi асигвуваЕнJI 20l0 1 1 з986841

Цоходи вiд надання послуг (виконання робiт) 2020 l 00499

Цоходи вiд продажу активiв 2030 1 1954

Фiнансовi доходи 2040

Ittшi доходи вiд обмiнних операцiй 2050

Ycbozo doxodiB Bil обмiннuх операцiй 2080 ||4099294

Щохоdu Bid необмiннuх операцiй

Податковi надходжеЕIlя 2090

Неподатковi надходжеllня 2100

"lрансферти 2110

Надходження до державних цiльових фонлiв 2120

Iншi доходи вiд необмiнпих операцiй 2l30 2530847

Усьоzо ёохоliв Bid необмiннах операцiit 2170 25з0847

ycbozo loxodiB 2200 1 l 6630l4l

витрдти
В uшр аmч за обмiн Htиttt оп ер аtliямtl

Витрати lla викоIlанюI бюджетнltх програм 22].0 1 l 337047з

2220 23з65з

Витратlл з продажу активiв 2230

Фiнансовi витрати 2240

ii
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II. ВИДАТКИ БЮДЖЕТУ (КОШТОРИСУ) ЗА ФУНКЦIОНАЛЬНОЮ КЛАСИФIКАЦI€Ю ВИДАТКlВ ТА

zi витрати за обмiнними операцiями 2250 ||2з252

dcboeo вumрапl за обмiннuмu операцiямu 2290 l|4,12,1з"l8

Вumраmu за необмiннu,лаu операцiwаu

Трансферти 2з00

Iншi витlrати за необмiнними операцiями 2зl0 2278о92

Ус ь о z о в tпtlp апt з а н е о бм iH tt uM u о п ер а цiя,l,t u 2340 2278092

Усьоzо вuпtраtп 2380 1 1 7005470

Профiцит/дефiцпт за звiтний перiод 2390 -з75з29

КРЕДИТУВАННЯ БЮДЖЕТУ

Найменування показника Код
рядка

За звiтний перiод
за аналогiчний

перiод
попереднього року

1 2 3 4

Зага-rьнодержавнi функцii 2420

Оборона 24з0

Гроrtадський порядок, безпека та судова влада 2440

Еконоlriчна дйльнiсть 2450

О хорона навколишнього природного середовища 2460

,{riп.rово-комунальне господарство 2410

OropoHa здоров'я 2480

Ji,ховний та фiзичний розвиток 2490

OcBiTa 2500

Соцitr_тьний захист та соцiальне забезпечення 25 10 l l7005470

!'СъоГо: 2520 l l 7005470

III. ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ (КОШТОРИСУ)

Стаття
Код

рядка

Загальний фопд Спецiальний фонл

плаfi на
звiтний piK iз
ураrтванням

змiн

фактична
сума

виконllння за
звiтний
перiод

рiзншuя
(графа 4

MiHyc графа
3)

план lta
звiтний piK iз
урахуванlIяlll

злtiш

фактпчша
сума

виконання за
звiтниr"l
перiол

рiзнrrця
(графл 7

мiпус графа
6)

l 2 J 4 5 6
,7

8

iоходи
п о ) а пt ко в i Hadxod lke н ня 2530

н еп ol аm ко Bi наlmd эrcен ня 2540

Доходи вiд власностi та пiдприсмкицькоi
дi:шыtос,ri

254l

Алrliнiстратпвнi збори та платежi, доходп
вiд нскомерцiйноi господарськоi
лiяльrtостi

2542

htшi rIеподатковi надходжеввя 254з

Власtri надходlкення бюдхсетних ycTatloB z544

Щохоlu Bil операцiй з капiпмш 2s50

Офiцiilнi пryансфер,,lu, з Hux: 2560

вiд органiв дерlltавного управлirпtя 256l

I_{iльовi фондlr 2570

Наdхоdскен пя lepMoBt t uх l1h boeu х
фонliв

2580

надходхrення Пенсiйного фонлу Украiъи 258l
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IV. ЕЛЕМЕНТИ ВИТРАТ ЗА ОБМtННИМИ ОПЕРЛЦIЯМИ

Стаття
Код

рядка
За звiтний перiод

за аналогiчншй
перiод

попереднього року

l 2 3 4

Вiгграти на оплату працi 2820 873l0l56

Вhрахування на соцiальнi заходи 2830 19643714

\1зтерiальнi витрати 2840 5994125

Аrtортизацiя 2850 65613 1

Irшi вrграти 2860 l|23252

усього ,/е,iы'пН,С!ч);"1 2890 \l4,72,1378

Керiвник (посадова о

Головний бухгалтер (

на якоIо покпадено Bl

обов'язкiв бухгалтерс
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;lrl./! Наmалiя БIНЕВСЪКА,-1i 

-

l
I

Теmяна КоПИЛЬЧЕНКобухгалтерськоi

j*:,:ix,arli(] l l,j l,/a4
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