
V Додаток 1
■ ■ ! їопя.чку ск-п'п-іи" -' ^ і.т і -.-.-гмої звітності розпорядниками та

загальноооов нзконос о державного соціальною і пенсійного 
страхування (пункт 1 розділу II)

звіт
про надходження та  використання коштів загального фонду (форма №2д, №2м)

за III квартал  2017 р.
коли

Уста мона ,н ->пти Неликопис.іріїн ї районної держ авшії адміністрації за СДРПОУ 02147724
Територія cmul Велика Писарі вка за КОАТУУ 5921255100
Орган ізаційно-нракова форми і осподарю вання Держ авна організація (усптнова , заклад) за КОПФГ 425
Код та  назва відомчої класи ф ікац ії видатків та кредитування державного бюджету 0
Код та  назва програмної класи ф ікац ії видатків та кредитування державного бюджету
Код та  назва типової відомчої класиф ікац ії видатків та  кредитування місцевих бюджетів 010 Орган з питань освіти і науки, молоді та спорту
Код та назва програмної класи ф ікац ії видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та  назва Типової 
програмної класиф ікац ії видатків та  кредитування місцевих бюджетів /  Тимчасової класи ф ікац ії видатків та 
кредитування для бюджетів місцевого сам оврядування, як і не застосовую ть програмно-цільового методу) 1015031 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл
Періодичність: квартальна, річна 
Одиниця виміру: грн, коп.

Показники
КЕКВ
та/або
ККК

Код
рядка

Затверджено на 
звітний рік

Затверджено на 
звітний період 

(рік)1

Залишок на 
початок звітного 

року

Надійшло коштів за 
звітний період (рік)

Касові за звітний 
період (рік)

Залишок на 
кінець звітного 
періоду (року)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Видатки та надання кредитів - усього X 010 691 436.00 534 986.00 - 522 031.80 493 384.66 28 647.14

у тому числі: 
Поточні видатки 2000 020 691 436.00 - 522 031.80 493 384.66 28 647.14

О плата праці і нарахування на заробітну плату 2100 030 650 817.00 - 491 822.80 463 395.83 28 426.97
Оплата праці 2110 040 533 456.00 410 804.00 - 400 510.80 376 126.43 24 384.37

Заробітна плата 2111 050 533 456.00 - 400 510.80 376 126.43 24 384.37
Грошове забезпечення військовослужбовців 2112 060 - - .

Нарахування па оплату праці 2120 070 117 361.00 91 312.00 - 91 312.00 87 269.40 4 042.60
Використання товарів і послуг 2200 080 40 619.00 - 30 209.0(1 29 988.83 220.17
Предметі/, матеріали, обладнання та інвентар 2210 090 /  580.00 - - /  144.83 /  128.83 16.00
Медикаменти та перев 'язувальні матеріали 2220 100 300.00 300.00 - - - -

Продукти харчування 2230 ПО - - - - - -

Оплата послуг (крім комунальних) 2240 120 2 003.00 - - 1 510.45 І 510.45 -

Видатки на відрядження 2250 130 19 740.00 - - 19 740.00 19 685.78 54.22
Видатки та заходи спеціального призначення 2260 140 - - - - - -

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 150 16 996.00 9 737.00 - 7 813.72 7 663.77 149.95
Оплата теплопостачання 2271 160 - - .

Оплата водопостачання та водовідведення 2272 170 - - .

Оплата електроенергії 2273 180 3 996.00 - 1 313.72 1 163.77 149.95
Оплата природного газу 2274 190 - - -

Оплата інших енергоносіїв 2275 200 13 000.00 - 6 500.00 6 500.00 .

Оплата енергосервісу 2276 210 - - .

/Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 2280 220 - - - - - -

Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281 230 - - - .

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 1 240 -II - . .

Обслуговування боргових зобов’язань 2400 1 250 1 ■II 4 - - -





Додаток З
до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами 
бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов'язкового державного 
соціального і пенсійного страхування (пункт 1 розділу II)

звіт
про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

(форма № 4-2д, № 4-2м), 
за III квартал 2017 р.

КОДИ

Установа ____________
Територія ____________
Організаційно-правова форма господарювання ____________
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету 
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету 
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної 
класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів 
місцевого самоврядування., які не застосовують програмно-цільового методу)
Періодичність: місячна, квартальна, річна.

Ніддії освіти Неликописарівської районної державної адміністрації
смт. Нелика ІІисарівка

Державна організація (установа, заклад)

заЄДРПОУ 
” за КОАТУУ 
~за КОПФГ

02147724
5921255100

425

010_____ Орган з питань освіти і науки, молоді та спорту

1015031 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл






