
звIт
про надходження та вцкористання коштiв загального

за перше пiврiччя 20l9 р.

- Сноась& сновсьrо2о райоц, .Iep biBcbKot обласmi

додаток 1

до Порядц, сшадаяня бюджетноi ззiтно.тl розпорядп,камй та
одер*}вачамtr бюджетв,х коштlв, звiтпостi фоядами
заrеьнообов'язковою держзноф соцiФного i пенсiйного
ФрахуваЕЕя (пrэп l роздЬу ll)

фонду (форма Л!2д, ЛЬ2м)

за СДПОУ
за коАТУУ
за копФГ

Териmрiя
Оргавiзrцiйно-правова форма господарювrяпя
код та вязвr вiдомчоi tо!зсифiкацii в!дrткiв та кредитуванirя дер,I|авного бюлкеry

Код та яазва програмноl класпфiкацii видаткiв та кредиryвання дер,ýявноm бюджегу
Код тr назвя типовоiвiдомчоi класяфiкдцii вцдаткiв т* хредптувяння мiсцевrrх бюдr(етiв
Код т, назва програмноi кr,Iаспфiкrцii впдаткiв та кредитувавня мiсцсвш бюдж€тiв (код та н!зва ТпповоГ
програмноi класпфiкацil вндаткiв та кредиryвання мiсцевпх бюджетis)
Перiодичнiстьj цЕqр!9ддде рiчна
Одиниця вимiру: грн, коп,

l0

квкts
таJабо

ккк
код звifiшй piк звiпrий перiод

(piK)l (року)

2 ] 4 5 б 7 8 9

ВидаткI{ т, н9дяння ко€дптiв- чсього х 01о 11 736 7о0.0( 9 669 604.0( 6 993 457-]l 6 771 460.1t 22l997-2(

200о 020 r1 тб 7{юд 6 99з 4573| 6 771460,1t 22l997.2l

)плата працi i нарахуваяяя яа заробiпrу плату 21о0 озо 1028з 285.0( 6 2oi 0s4_s, 6 05? 053.1: 144 MI.8l
2llo 040 8 зl8 090.о( 6 649 790.0( 5 1о3 99Z1_9' 4960253.1 r43 741.8:

2\ 050 а 31а 09о-о( 510з 994.9l 4 9бо 25з.1: l43 741.8l

Грошове забезпечевн, вiйськовосл}rлбовцiв 2112 060
|Iарахуванпя la .JlL|aпy пр.rцi 2l20 070 l 965 195,0( l 573 995.0t I 097 tш.0( l 096 800-0( з00,0(

и,tоDпстяння товя DlB l послуг | 441 786 513- 77

'Ipeatrleпu, ..aпepia.u, облаё й я па iнвенпар з04 659.п l90125-1{ 4]8.6( 50 686.5(

Vеduкаuеппu па пеDев'яз|вФьнi аlпеtliмч 2220 100

'Iроаукпu харчувалля 22зо l l0

'йапй 
поаD2 (крi каqунаlьнц) 22,!0 l20 260 бt5,0( 84 861_4 66 441-91 18 413.5(

зudапKu а вidря.)хе Ilя 2250 l30 2 820-0( 2 120.0( 2120,0(

226а I10
)пlапа \олtуцФьнщ п,Jс4у? lпо cuepeoqoclb 227а l50 878 95о0( 878 750.0( 509 406.8: 501 0?6.8j 8 ]з0_0(

оплата теплопостачання 2?11 160 360 600.0( |27 2о6.2( 127 2o6.zt

оплата волопостачанt{я m водовiдведеяяя 2212 17о 7 699-о( 2 9o2.1i 2 аз6-6i 66,1t

Сллаm елекгроенеDrii 221з ]80 252 600.0( l40 2]3.3: |з2 215.71 8 0]а.]

Оплата природного газу z214 190

оплаrа lнших eнeDrc},ociIB Ia iнших комчна,lъмч пос,т\,т 22,75 200 258 051.0{ 2з9 M4.5l 238 8l8.7! 2.t5.7j

Оплата евергосеDвiсу 22,76 210

ЦоФidэюел|я i розробкч, окрыi зФоdll .1о реlLliзацii dейсовнй /Dеziон@ьнш) проz^а.v 2280 220

Дослижецня i DозDобкя, о!теяiзаход, розвЕь-у по пеФiзацii!фжавнп (DегiояФm) Фофам 228] 2з0
оюем' заходи по Dсшiзацii деD*Фяих (Епо!Фьнях) Фоmам ве вi,в€сёнj пб тхопiв nФBmw 2282 240

обсл\,говYваявя боD.овпх зобов'язяяь 2400 250

)бсqу.овлва|ля впупршнir lroP?oBr.l эобов'яза ь 21]а 260



Заловню€ться рзпоряднимми бюдх{етних

Керiвник

Головний бухгалтер
"09" липня 2019 року



до Порцrа сФадаUш бюд*mвоi звirямi рФпорядлякамU m одсржувачамл бюджФлих кошiв, звiпофi
фондами загмьнообов'язхоDого д€ржавною фф ьноф i пе!сiйного сФ ування (пунп l роздцУ II)

звIт
про надходжеriня i викорпстання коштiв, оц)иманих як плата за поспуги (форма JФ 4-1д,

за перше пiврiччя 2019 р.

Лt 4_1м),

Тер!торiя
Оргsвiзацiйsо-правовr форма господарювrнпя

за €ДРПОУ
за коАТУУ
за копФг

Код тд яязвя вИомчоi lс,Iзсяфit ацil вlrдаткiв та кредrrгув!яня державного бюдr{еry

Код та назва програмвоi lgrасифiкацii видаftiв тд кредrгувдяяя лержаввого бюдr(егу

код т1 Hs]Ba тяповоi виомчоi к,Isспфiкацii вtlдаткiв та кредrтryвrfiня мiсцевпх бюдкетiв
Код т1 He]Bs програмяоi rс,rаспфiкrцii впдаткЬ та кредитуздння мiсцевох бю,ФкетЬ (код тд пдзвя ТяповоI
програмноi клдс фiкацii BllaaTKiB тл кредтrувяшяя мiсцевfiх бюметiв)
ПерiодшнiсБ] мiсячна, цддцаддцц рiчпа.

10

кЕкв код

за,шок ва посаmк

Перера надiй-ч]ло

Kacoвi за звiтний п€рiод Фiк)
звlвого псрш/ry (року,

спрямо,що ю поmш.нш
]аборФцноmi з'fuьноm

Фi*)

z 3 4 5 6 7 8 9 l0 ll Iz lз 14 l5
нlдrоD*Gявя raоцInв - усього х 0lo JEz 9Е0. 156 25з. 2а4 з19. х х х х \75 477.|

'а 
послл!, що яадаюъся оюджеrними уставовами згцио з ж освовною дLапьшgгю х 02о 227з80.0t х х х х 153 314.9 х х х х х х

]й додатковоi (гослодаDсько1') дiяrБЕосгi 03о х х х х х х х х х
]iд оренди майва бюджпз усганов х 04о 150 500.0t х х х х 125 964, х х х х х

'j 
p(Ulauп вJФLозлеоому порrду чашв(хрlч нерухомоф мrим, х s 100.fi х х х х х

х х х х х х х х
х 382 980.ot х х х 265 160, х х

2000 0ло зt2I82-0t х х х х 195 852,8: х
)плата пDацi i яаDахчвапяя я! з9DобiтЕY Iйrту 2l00 09о х х х х 366з1_7] х

2l lo l00 х х х х 27 72|.1i х х
50 o00-0l х х х х х х

iеlп.qеняя вiйськофмбов iв 1112 l20 х х х х х х
tаDйwання на оаlап| пm|i 2l20 ]з0 15500. х х х х 8 9!0.0( х х
}якоDисrrвЕя ToBaDiB i пос_qчг 22оо 245 682.0| х х х х х 15922l. х х

мрп| мап?Didп| обаdlнаннg mа -венпао 22l0 l50 I42 658.ot х х х х х 9] 987.7] х х
vепuкfuенпх пd пеDев'яхwальнi маmеоiапu 2220 х х х х х х х

12з0 х х х х х х х
)mапо поа!2 lKDiM хом!нФыв) 2210 l80 х х х х 36 722.|l х х

dпfu d вцJDяомння х х t8 97l. х
.л Ёл па захоOц слецiмыlо?о пDlэ ачеl1,1я х х х

alorla коwвфьпв лос|у2 mа eчepzoчociiq х х х
х х х

)п- а во-цолостачавяя Е водовйведепля 7712 2з0 х х х х х х



i рйроб\.u, окрецi захоОч по реФilц aepa|tвBй (pe2ioHcl|bllLl) про?рам

Дослiджеяня i розробм, oKpeмi заюдI4 розвm9 по

or.peмi заходи по реалiзацi'i державних (реПоЕаль!ц) програм, не вiдяесенi до

Керiвник

Головний бухгалтер
"09" липня 20l9 року

Н,М. Добвенко

л.д. пiй
(iпiцiФя, прЪвицФ



Довто( ]
IЛорчдк) !gUФлбюдf, но,,s,Iнопlро)порq,нч-чч,,о,еривd d!п

бФщфяях хошп1 зliтноФi фоядауи !ФfiьнФбов'язховою дерюяого соцi&lьноrc i
п.нсifiяою ФрцуэФк (пунm l розпiry lI)

звIт
про надходження i вIlкорлстаяня коштiв, отрхманих зд iпшимri джереламх власних надходжсяь

(форма Лi 4-2д, ЛЬ 4-2м),
за перше пiврiччя 2019 р.

Оргдяh.цiйвФпрlвовt форм, господtрюва!вя
Код тд вlзв! вйомчоi мrсифiкrцii BBlaffiB Tt кредrтуванЕ, держ!вноФ бюФGгу

Код тд BrlBд проrт,мяоi ш!сифiкiцii видt is тt кредrryвщнс держвЕоfu бюдNгу
Код тд яtзвt пповоi вйомчоi мдсиФiмцП вrд.fliв tа кредитуваяи, мiсцевп бtодмiв

RiаdЬ луаьпJр, i пурлыу С ФсьRоl MicbKoi роаu Слмськ@ раПол, ЧерлЬiв.ькоi обла.rt за €ДРПОУ
,uKoM
за копФг

10

Код т! вtзвt прогрrмяоi мrспФigцii вяд!пiв т! *редитув!явя мiсцеви! бю.D!егiв (код п вiзвt ТйповоI
прогр.мвоi шiс,фiкtцП вид.ткiз тt кредитувrння мi.цевш бюдаетiв)
ПерiодянiФь: мiсмэ, вашФя& piEa,

4]

I sЬчеаф сыфряфаолв

I(EKB

ккк
код

здйшоr яа поsатоt звiпого

(pir)

Kacoвi за з!iтявй перiод (piK) Ьлшок яа кiяеФ звiтвоф пФiоду

3 5 а 10 l2

вrдrофЁня коштiа-rcьоrc ,7 {llБ.0{ ,з 554.п х х
х 0r0 27 0(м.0( х х х 2J 55a.0l х х х

030 х х х х х х х!му чgсd заодiв ] DЬs}х€ш дл qФИыR пФр€б з€м*ш дйянок в рФмiщеЕ! Ф щ iffi об'фЬ
l.Drто!ою м.rя4 цо псреФъзm у приьmiй мФяоФi фi!М або юрщичlж осiб

х щ0 х х х х х х х

х 05о х х х х х х
х 060 х х х х х х

Видlтки т, в.ддяш кредитiв-усьоrо 070 270(м.0( х х х х 2J 5я.0( х х

20о0 ,з 0(Б.0l х х х \2l71,ol х х
)пл.т' поtli iяоDдпв,ння l, r,побiтяч шl 2t00 090 х х х х

2I l0 l0a х х х х х х
2111 ] lo х х х х х х

г!оФове забезпечевм вiйс*ов.смбовпiв 2ll l20 х х х х х
х х х х х

22оо lз х х х х 12111 х х
1Dеалrеп|- ilапеDjш, 66аопяапе m х х х х 99l2,0( х х
vеOвшенпu пd пеmв'мwйьнi мапеDiалл 222а х х х х

х х х х х х
)мdпа посл|ё lkoav лоfuоlьнtl 221о х х х х х

2250 19а х х х х х
9лёапп па звопu сh.цlФь|Фо 2260 200 х х х х х х

комwФьпц юслу2 па eqeФбocib 227о 2 265.0( х х х ]165.0( х
опам теmолоФчФяя 221l 22о х х х х х х
оmатаво,ол.стаq,gяя т, 2217 х х х х х х
Омата елеrгrоенерпi 721з 24о х х х х х



прансферп! уряdаu iяозывв О.р*ав m яiхюроОнw ор.ааiзочiм

Керiан к

Головпиrj бухгмтер

"09" лиl]Iи 20l9 року

Н.М. ,Щобненко
(Ьiцiаи, прЪвхце)

л.д. пiй



Дошrcк 4
до Порядху сФадшм бюджfrпоi звiтноФi розпорядяяхам та од€рr(увач , бющФя
rоцтiв, звiтяоФi фондамя gfuьяообовl,зkовоф деряабпоф фцiФьiоФ i леясifiяоф
Фрауванк (лrпк l роздiлу П)

звIт
про надходження i використання iнших надходrк€яь спецiального фонду (форма Л! 4-3д, Лэ 4-3м)

за перше пiврiччя 2019 р.

Терrmрiя
Оргавiзrцiйво_пр!вова формя rосподrрювавня

ВiППiл ryлыпур i пrрвj|у Сноsськоt Micbкol paou c,loаcbKozo району Чернi2iвсьхоr обласfit за СДРПОУ
nL Сноsсьlь c\oBcb*oao роiопу, ЧЕнйаськоl обла. i заКОАТУУ

за коПФГ

41196з56

Код т! назвl вiдомчоТ!.rасифiкацiТ вrrдаткiв т, кред{ýъllrня дер,клвного бюдrкету

Код та в!зва програмвоi шасяфiкsцii видатiв а! креддrувашя державяого бюдкету
Код та я!звд тпповоl вИомчоi класrфirацii BIrшTKiB тд кредIryв!!ня мiще

Код тд па1ва проrрдмноi к,!аспфiкацii BrцaTKiB та кредпг}ъанпя мiсцсвнх бюдкеIiв (код т!
нrзвr ТиповоI пргрзмноТ к.лrсtфiка!дТ вrrдrткis та кр€дt{ryваяfiя мiсцевях бюIDкетiý)
ПерiодячнiсБ: мiс,чrа, IФаrrга,ъяа, рiчва

Zа н rа i с ц ев о 2о с arl мр л Ф в M,t

Поi?знrки
кЕкв

ккк

Кtфьiа звЬий перiод (piK)

фi")'

5 ll 12

вялrш т, я,Dянr кп.ппiв_ чсьоr. 4 902 r85. 4 а62 з 993 0з0. 2 fulo 383.4( l 952 646.8(

020
шдт' прдцi i я{Dsх!вrяня на заDобiпrч плату

оlо

ГDоцJове забезпечення вiйсьt<овбФtъ{овцiв 21
|IoDot,\aoq ня ло опlапу проц|

ВхкоDясгдЕня mвlDiв i послYг 22оо 080

'IDеdмеmu, JrameDiaqu, обJlамаяяя mа iBBeHmao 0 090

]00

4лопа пос4р (крЫ койvlаьsчх) 224о

\udапп на вlоDяохення 225о

?uoMfu по звоiх спечiаlьлФл

1,|а]kа хоrlунtцьнчt поаlч2 па ercDzoiociiB l50
оIшага теплопосгачмя 221

оIшаm водопо9гас rlri та воловiвелсм 22,12 l?0
Омага еле@Фяепfii l80
ошm пDlDодвоrо вч 2274

гшата iшц енерговосiiв та iнш}rх кочиrальнrх посл1т 2275 200
Ошата еяерmсервiсY 2276

\oaidxen,B i розробю, охре,цi моdч по рейiзацil dерэl&1внuх (ре?iопФlьнl!r) проzрй 2280 220

ДослЬеяш i розробки, oKpeмi заход! розвгтrу по ремiзацii дер{а!ни)
оегiопмьвп) пооmам 2281 2з0



заходи по ремiз5цii держа!шх Фегiональяих) програм, пе вЙнесенi до зааодiв

ЗапоsфФсярозsорядпtl]@и бюджmпкоmiв,

KepiBBиK

Головпий бухгалтер

"09" липня 20l9 року

Н.М. Добrrенко



до Порrдку сшадаявя бюджопоi звiтяоmi розлорядвикамя та
одсряqвачами бюджфнях кошfiв, звiтяостi фовдами
tаФ оdообов'я,ьово, о дер*аDFоl о соцjдь]от, лен. iilol о

страхувФпя (пуgЕ l Dоздiлу ll)

звIт
про заборгованiсть за бюджетними коштами (форма Ng 7д, Jф7м)

па 1липня 2019 р.

RiпDiл CBoBcbKol лicbxol раlа Сновсьхо2о

О р Za н м i сцев ozo с ам о вр лф оа нн л

обмс,пi заеДРПОУ
Територiя
Оргянiзrцifi lrо_пр!вовз форм, господарюваняя
Код тr IiазЕа вИомчоI к,lзсцфiкацiТ вядаткiв тr кредиryвsнIlя дерrýrвяого бюдяегу

Код та назва програмноiк,IасифiкацiI впдяткiв тs кредит}ъанвя деря(авного бюджету
Код та пдзвя тпповоi вйомчоi к.ласифiкgцil вrдsткiв та кредиryвяння мiсцевиr бюджетiв
Код т! пазв, прогрдмпоI юtасифiк8цil вид3ткiв та кредпryмяпя мiсцевш бюдr{стiв (код тr ндзва TrtпoBoI прогрrмноI
класяфiкацil видзткiв та кредиryмпяя мiсцевпх бюдя€Iiв)
Перiодичнiсть: мiсячЕа" кваDтальна, рiчна
Одиlrиця вимiру: фн, коп.

Форма сrýrrденr: !з_]дI&!ýцдд!, спецiмьним фондом (необхiдне пiдкреслити).

за коАтуу
за копФг

10

показники
Kori

дебiтоDська забоDговавiсть кDелптоDська забоDmвавlсть Jареестровмl
бюдж€тнi

фiнансовi

на кtнець звtтного пецоry
з€

перlод з

року

на кiнець звiтноm перiоду (року)

за перiодкЕкв
року, з Hei

року
звiтноm перiоду

2 3 4 5 6 1 8 9 10 11 |2 1з

Доходr х 0r0 х х
вилаткп _ чсього х о2о 290102,8: 290102,8: 290102,8:

у тому члслi:
2000 030 290102,8: 290 102,8: 290 102,8i

Dплатr по3цi i ttаDахvваrяя на заDобiтвч плsтч 2t00 04о 242 59l,a:

2l l0 о50 1l lZlJ ?4lJaa l4J 74l,aa

2| 060 l4J ?4rýa

гDошове забезпеченвя вiйськовосл!жбов!iв 2112 070

ЧаDахчванlý на аruапу пEalti 2]20 08о il
вякопяmання ToBrniB i послч. 22оо 090 ll
'1Peojrcmu, MamepiЙu, обjаалонля па iqBeчmap 22lo l00 1I

zUJol5l
Vеёuкаменпч mа перев'язувмьнi мOпеDiаllч 2220 ]lo il
тDоdчкпu хаDчування 22зо l20 ll
)шаmа послу2 |KPiM KoMy1.1,1bHuJ:) 2210 ]зо il
}uоапкu на вidряDкення 225о 110 ll
gudаlпкu па за,оdu спецiаwю?о пDчзначешя 2260 ]5о ll
Эlйапа KaqyH&lbHlIJt поауе па е ерюносiiб 227о l60 ll
оrLлата теплопостачання 227I 170 ll
огutата водопостачанн, та водовiдведення 2272 ]80 ll
Оплата елекфоеверril ??7з 190 il
Оллата лриродвого газу 2274 200 ll
Оллаm iнших енергонос||в та |HuJrxк коvчнаrlьяих лосл!т 2275 2l0 ]l
Оллаm еяергосервiсу 2716 22о 1l



У мiсячнiй бюджетнiй звiтностi рядкп з 390 по 570 не заповнюютьсi.

'Складаеться iз суми рялкiв "Доходи" m "Видатки - усього",

Керiвнпк

Головний бухгалтер

"09" липня 20l9 року



до Порядку смадмм бюмflяоi звiтноФi розпорядя,кши та
одержуOачfuи бюджфЕж (оФiв, звiтноФi фоядамй
*гФвообов'sковогодержавяого солiФьяого i пеясlйяоло
сг!цувФш (пrъm l роздЙу Il)

Територiя
Орmнiзацiйно-правова форма rосподарювяяпя
код та на tвa вi.цомчот класифiкацii вида I|{iB,la кредитування дер?кявного бюдr(ету

звш
про заборгованiСть за бюджетниМи коштами (форма }Ф 7д, Л!7м)

на I липня 20l9 р

Код та fiазва програмНоI &ласифiк!цil вядатКiв тд кредитування д€рrкпвного бюдкег]/
код тs назв! типовот вiдомчоI кltясrфiьaацir вrддткiв та кр€дrrтуваняя мiсцевяr бюдr(егiв
код та нsзва прогрsмноi класпфiкrцir вrддткiв тr кредптування мiсцевях бюджсriв (код Ts пrзвr ТиповоI прогрsмноткласифiкацПвядsткiв Ts кр€дцтувдявя мiсцевих бюд,кетiв)
Перiодичнiсть: мiсячвц квартальнц рiчна,
Одивиця вимiру: грн, коп,
Формд с(лддеяа: за загдльним, спецiальпнм фондом (необхiдне пiдкреслити),

на кiнець звiтного перiоду (роц,)



l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13

Оплата енергосервiсу 22,76 22о
l[оd|idJ|сення i розробкu, окрецi звоdч по ремiзацii deprcaqHl|x (|1ezioHcLlb]lll:l) про2Dау 2280 230

Дослiдження i розробкя, oкpeмi за{оди розвитку по реалiзацii державних (регiональвих) !роlDам 22а| 24о
oкpeмi заходи по реалiзацii деDжаsних (Dегiональвих) пDоmам_ не вiднесенi ло зачо!iв r,озвитw 22а2 25о
бслуговував пя боргових зобов'яза яь 24оо 26о

9бL|уzовува tlя в уmрiшнiх боD?овu, зобв'язань 21l0 270
9бс]уювува,п0 ювнiшнiх борzовчх юбов'яlань 2120
Поточнi травсФертlr 26fi) 29о
:rбсudii па попочнi йралrcФерпч пiёryuечспв(Ll,| (усDlанова , ор1анiзацirLv) 2610 300
7опоч i прансферпч ор?анам dерэ]саалоzо .J)праепiння iqulllx рiвяiв 262о зlо
|7оlпочlli lпрансферпх уряd.ьl iнозем чх dерэlсав па мirснароdнlы орzанiэацlяц 2630 з20
]оIIiальн€ зrб€зпеqеппя 21ul зз0

gulLllaпa пенсiй i dопоllо'ч 2710 340

2720 350

'Hlai в паm яаселеянh 27зо збо
[ншi поточЕi впдатки 28оо з70

Капiтдльвi вЕдатки з000 380
ппи"бавнq оснопяпгп капiталч' зlоо

з] 1о 100
{а п i п&,l ь н е бу d i в н чц пво (прu d б а н н я) зl2о 1Ia
Калiтальне будiвництво (пDидбаяня) житла з12l 420
Капiтмьне бчдiвництво (придбання) iнших об'.ктiв з122 43о

(aniп.Lqblun ремонm з 13о 110
капiтальний ремонт )rgтло.оm бонду (примiц-ньj ]lзl 45о
Капiтальний ремонт iяших о6'€ктiв зlз2 460

"еко сmруrцiя па ресmаврацiя 3]40 170
Реконструкцiя житловоm фонду (прrмiчrень) з 14l 480

Реконструкцiя та реставрацiя iнших об'€кгiв з142 490

Реставрацiя пам'яток культ!ти, icтopii та аDхiтект\тп зi4з 500
alпворення dePJraqql\x мпасiв i реэервiв з l50 5l0
Ццdбання reMai па е аперiаънча окпuвiв 3]60 520
Капiтrльяi тDаясФерrх
rапiпмьнi lпрансферпu пidпрч ыопвач (усllаноuБ. ор?анiмцiяц) з2lо 540
{апiпа,lь!! пра сферпч ор2апац dарасавяо?э упrпаqiння i{ulш piнiB 3220 550
fuпiпаqьнi mрансфарпч wяdач iноземпLt dей!об па лigа!аDоdнl'ч ооzаяiзаuiяц з2зо 56о

з240 570 ll ll ll _----ll__----ll ___-_---ll
РrзомZ х 580 319.0qI 460,0ql -ll ll 5 5юп| --ЪТsjo] 5]зrФ| ]l 5ззз,5(
У мiсячнiй бюджетнiй звiтностi рядкв з З9О по 570 не заповнюються,

2 
Складасгься iз суми рядкiв "Доходи" та "Видатки , усьогоi,

Керiвник

Головний бухгалтер
"09" липrrя 2019 року

л.д. пiй



Долrток 26
ло Погя lrJ -rлдdiнс бФ*Фlоi lвllHNl
рвпорядпякш,тJ одсрц,rв!!а!я бюджmпlх
ko!lтiB, 1чiтяфi фоя/lамя
raI tLrb!Ooij0B,я l{03!L. trc,rx.m i

b];Hц,Trii,T"

.Щовiдка
про дебiторську та кредпторську заборгованiсть за операцiями, якi не

вiдображаються у формi М 7д,.}lЬ 7м <Звiт
про заборгованiсть за бюджетними

коштами)
на 01 лuппя 2019 роьу

Установа

Територiя

Органiзацiйно-правова форма
господарюванЕя

Вilliл t<ульtпурч i lпурuз, у Cllolcbкot MicbKoi рааu
Сп овс bKozo ра йо ну Ч ерп i?iBcbKoi обласrr|i

CltoBcbK

за еfРПОУ

заКоАТW

за КоПФГ

j КОДИ 
l

4l l96]56

I z+zsB t о too

420Opzat 1,1t i сцев ozo с вvо вря ф вап пя
Код lr назва вiдоvчоi класифiкачii видаткiв та креди г}ванrrя державного бюддеry
Код та назва типовоi вiдомчоt класифiкацii видаткiв та кредrryвмrrя мiсцевих бюджетiв 010 - Оргап з питапь
чльryри. нацiональностей за релiгiй
Перiодичнiсть: квартальпа (промiжна)
Одиниця вимiру: гря. кол.

На початок звiтного року

допомоIа l компенсацп ФомадяЕам, як1 постражд.ци
внаслiдок Чорнобяльсько'i катастрофи

допомоIа по тимчасовlи непрацездатностl, вагlтностl l

з грошовими дохумеятап,{и, матерlмьними цlнностями
та iншими дспозигними опсрацiями

у залйшках KomTlB на pax)rнKax

Iфедиторська заборговаяiсть за бюджетними
зобов'язаннями, нс взятими на облiк органамн

Розро\унк за illutlLvu операцiямu

на кiпець звiтного
перiоду (року)

кредпт

l94 58,55



066

067

068

069

Разопr 070 t t94],85 r194з,85 19458,55 l9458,55

о*,г|"-'-

Головний бухгалтер ,Y;^14 rL, 1
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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
за перше пiврiчч,2019 року

Вitdiл ьульtпурu i пур.lэму cшoBcb\oi Micb\oi раdu за сдрпоу
за коАтъ4/

за КоПФГ

Установа

Територiя

Органiзацiйно-правова форма
господарювапtUI

Спов9ько19 ру!ову Черуi*.9ькоi обласпi

OpzaH iсцево 2о сам овря lygaltЕ я
Кол та назва типовОi вiдомчоТ класифiКацii видаткiв та кредитування мiсцевих бlоджетiв 010 - Орган з
питднь кульlJфи, нацiоналыlостсй та релil iй
fl ерiодичпiсть: квартальна
(промiжна)

Кредиторськоi заборгованостi по поточним зобов'язаrлrям на кiнець 2 кварталу 2019 року- за платежами до бюджету - 27001,58 грн;
- за розра(унками за товари, роботи, послуги - 52844,48 грн.;
- за розрахунками з заробiтноi плати - 134251,87 грн.;
- за розрахуrками iз соцiального страхування - 98850,00;
- iншi поточнi зобов'язаtrня - 3351,95 грн.
Кредиторська заборгованiсть по доходах на 0l липЕя 2019 року становить - l405,00 грн., а саме:
поКТItВК 10l1l00 по платi за навчання - 1405,00 грн.
{ебiторська заборгованiсть по доходах на 01 липця 2019 року стаtlовить 460,00 грн. а саме;
по КПКВК l011100 по батькiвськiй тшатi за навчання 460,00 IpH.
flебiторськоi заборгованостi по видаткаХ нема€. НебюджеТноi заборгованостi немае. Викоцання кошторисiв

видаткiв по загальному та спецiальному фонду на утримапня закладiв культури проведенi в межах коцторису.
,Щля зарахування коIrrгiв в казначействi вiдкрrго 4l рахунок.
Залишок коштiв На paxyнKirx заIаJIьного фонду наOlлипня2019 роhт становить -22l997,20 грн., асаме:
КПКВК 1010160 * 14442,88,00 грп,
I(IIKBK l014030 - 1 l7717,6l грн
KilKBK 1014040 - 7,00 грн.
KIIKBK 1014060 - 55847,35 грн.
КГII(BК l0l408l - 11867,3б грн,
ЮIKBK 1014082 - 22115,00 грн.
Залишок коштiв на спецiальних рахунках на 0l липня 2019 року стаtlовить 17З472,50 грн,, а саме:
кIIкВк 1011100 - спецiальяий фонд - 9104,37 грн.
кIIкВк 10140з0 - спецiальний фоrrд - 1741,88 грн.
IOIKBK 1014040 - спецiальний фонд, 157859,10 грн.
ЮIKBK 1014060 - спецiальний фонд - 6761,15 грн.
Залишок коштiв На iнluпх рахункаХ (бюджет розвиткУ) на 01 лиmrя 2019 року становить 1952646,80 грн.,
КIIКВК 1017З24 - спецiальний фонд - 324514,82 грн.
КIIКВК 1017363- спецiа.пьнлtй фонд- 1628l32 грн.
вiдхиленнi касових видаткiв загirльному та спецiального фонду вiд факгичних видаткiв по КЕкв 2l1l в

3в'язку з наявнiстIо кредиторськоi заборговапостi з виплати зарплати TcpMiIt сплати якоТ не пастав.
вiдхилення касових видаткiв загальному та спецiального фонлу вiд фактичних видаткiв по КЕкв 2120 в

зв'язку з наявнiстю кредиторськот заборгованостi з виплати Зарплат}l Teplvlill сплати якот не настав.
вiдхилення касових видаткiв загальному та спецiалыrого фопду вiл факти.тплгх видаткiв по КЕкв 2210 в

зв'язку З наявнiстЮ запасiв на початок рокУ та на кiнецЬ 2 кварталУ 2019 рокУ та наявнiстю кредиторськоi
заборгованостi на 0l липня 2019 року.

вiдхллення касових видаткiв загаJlьному та спецiа.rrьноr,о фонду вiл фактrrчних видаткiв по КЕкв 2240 в
зв'язку з наявнiстю кредиторськоi заборгованостi TepMiH сплати якоТ нс Еастав.

7425810100

КорФл!й опвс основяоi дiяJ,ьноФl усmнов,
Н!йм.пувая!я op.r{y! gпому пuпорtдков.п!

уФ!повr

Вi,цiл кульryри i ryрязму cнoвcbxoi Micbxoi рци Споеького !айоиу llерпiгiеькоi областiо6'елну. TaKi

Сновська цент!Фiзовапа бiблiФчна сифемд проФдцть бiблiотечно обсrrяовrшння яасфепня
СпоDськоi Micbxo'i радr,
Сновський iсторичпий музсй займаеtься поrryл,Dяяцi.ю ffацiовдьноi та ftульrr!{оi спадчlпяп,
Словський були!о( хуJът}тя, сйьсьхi будя!,к! ryльтлл. cjrbcbxi Етубц п.родпi {опсппш gймmткr
хульт}тпо,лозвiшсшм обФуговушням нiсФеяп.
Сяовсьkз диtяqа музлIва шхола - поq!тховий сп.цiФiфввпяй ми8вщхпй вавчаьнпй ]дшад
Вслоняя бягалсрського облiку проволлф, tcнt!мiзомною бухlmе!i.ю

148



вiми.пеlтнi касових видаткiв загаль}iоtry та спецiаrьному фонду вiд факгичпих видаткiв по КЕкв 2275 в

зв'язку з нмвнiстю паливного брицету,, дров на початок року та на фяець 2 кварталу 2019 року,
виконання коrrтгорисiв видаткiв по спецi{шьЕим кошtах проведеtii в'межах кошторису,

У2 кварталi 2019 року надiйштiа благодiйна допомога в нацральнiй формi на сlтrу 14867 грн., а саме:

КIIКВК 10l1100 - 2630,00 грн. по KEI(B 2210,2275;

ЮIКВК 1014030 - 12237,00 грп.' по IGIG 2210, 2275, 3110;

У 2 кварталi 20i9 рокУ на спец рах}якИ (бюлrкчг розвитку) падiйшло кошгiв на загальrу суму: 316831.20 грн.

а саме:

KI]KBK 1017324 - спецiальний фонл - 316831,20 грн.

,щ,епозrпних опqlацiй Не бУЛО. 
,/r/

керiвник аЮа!'/.-
/:--

Головний бlхталтер (керiвник ССГi) V/ VёL-

.%r.-е*,е
не пidпttсапо

8,F4
Не tlidпuсдцо

P-er

"9" о{ Z\$oKy



до Нацiоимьноrc пФожепяс (Фндqгу)
бухrurcрсьхою обхi{у ! !ержfuUому сскюрi l0I
(Полання фiяФсов0 ]вiтЕфП,

Вiддiл культ}ри i т!ризму ClIoвcbкoi Micbкoi ради
Сновського району Чернiгiвськоi областr

Дflа (pix, мiслФ, чяс!о)

за едрпоуУстанова

Територiя

фганiзацiйньправова форма
гос[одарюваннJ{

Орган державного управлiння
Вид економiчноi дiялькостi

Одиниця вимiру: грн
Перiодичнiсть: промiжна

Сновськ

Орган мiсцевого самоврядування

MicbKi, райоввi у Micтax ради та ix викоЕавчi оргшrи за КОДУ

Щержавне управлiння зzlпtльноrc характеру за КВЕД

звIт
ПРО ФIIIАНСОВI РЕЗУЛЬТАТИ

за перше пiврiччя 2019 року

за КоАТУУ

за КоПФГ

Форма Л!2-дс

коди
2019 l 07 l 01

41l96356

7425810l00

420

0l009
84.1 l

I. ФIНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ ДIЯЛЬНОСТI

Стаття Код
рядка

За звiтпий перiод

за андлогiчнпй
перiод

попередЕього
рOку

1 2 з 4

доходи
!охоlч вtd oбMiHHltx операцiй

Бюджетнi асигвувапrrя 20l0 699з45,7 54з,lз5,1

Доходи вiд trаданяя послуг (виконанrrя робiт) 2о2о 15зз 15 1,14026

Доходи вiд продахry активiв 2030 5l00 21,1,7

Фiнансовiдоходи 2040

lншiдоходи вiд обмiвних операцiй 2050 125964 l18з90

Усьоао loxoliB Bil обмiннuх операцiй 2080 ,72,7,78зб 5731950

loxodu Bid необмiннtLт операцiй

Податковi надходження 2090

Неподатковi надходження 2100

Трансферти 2l l0
llадходження до державних цiльових фондiв 2120

|ншi доходи вiд необмiпних операцiй 2lз0 2з554 22292

Ycbozo doxoliB Bid необмiппuх операцiй 2170 2з554 22292

Усьо:ло loxoliB 2200 7зOlз90 5,154242

витрдти
Вuпраlпч за обмiннltмч операцiямu

Ви,грати на виконання бюдхетних програlt 22l0 бзз627,1 547,7 | 5,7

Витрати на вигl)товлепня продукцii (надаянrI посдуг, викоI]аняя

робiт)
2220 755840 9]11з9

Вптрам з продаяgl активiв 22зо

Фiпансовi витрати 2240

Iншi вятрати за обмiнними операцiями 2250 21091 l42,7з

Усьоео вuпрап 3а обмiнt uмц операцiямu 2290 71lз208 6422569



III. виконАння БюджЕту (кошторис9

Найменуванпя показника

Загмьводержавпi функцii

код
рядка

За звiтний перiод

за апалогiчний
перiод

попередЕього
року

2 3 4

242о

Оборопа
г-л..r flлlvт,й плпq пбr бёlflека та сvлова влада

24зо

2440

tкономiчна дiяльнiсть

охорона навколишнього природного середовища

2450

2460

Жи глово-комунальне l осподарс гво 24,70

Охорона здоров'я

.Щlтоввий та фiзичяий розвиток

2480

249о 7l1853l 6422569

OcBiTa

Соцiа.rьний захист та соцiаT ьне забезпечевяя

2500

25l0

УСЬоГо: 2520 71185з1 6422569

Стаття
Код

рядка

Загальний фояд Спецiальний фонд

план ttа
звiтний piK

фактпчЕа
сума

викондпЕя за
звiтний
перiод

рiзIlхця
(графа 4

MiHyc графа
з)

план на
звiтний piк iз
урахувднням

змilr

фактt(чяа
сума

викояання за
звiтний
перiод

рi]ниця
(графа 7

Miнyc грsфа
6)

2 _) 4 5 6 7 8

доходи
ПоOаllKoBi аьоhлселля 25з0

н епоаапковi п опхопжевн, 2540

Доходи вй власностi тл
пiдпрпемllицъхоi дiяльносп

2541

Адмiliсl}амввi збори та !!lalEжi.
лохоллt вiд нскомсрцiйяоi
llcl lоларсько'i лiяльносlj

1547

IBmi неподаковi Еадходr€шlя 254]

Власнi надход)кення бюФi,етяt х 2544

Дохоач Bia о ерацi з капimалом 2550

О ф i цiй lli прачсфе|п u., ttux: 2560

вiл опгаIIв лержавногý у прлвл iH н я

Цiльовi фоIци 2570

Н аПхоЬlкепв neprKa$ п в цiпьое!х 2580

[Iадходжеtпlя Пеясiйпого фоtцу 258l



tlадходженяя Фовду
загмьвообов'язtовою державноm
соцiального страiування Украiяи яа

1582

Н&'lхолхсяв, Фонлу соцiальяоrý
страувавш Украiъ,

258з

2600

RитрАти
oluaM лрацi i яарц}зФш на 26|о

Вкористаяня mвapiв i посл)т 262о

Обслуmвувмня боргов,rх зобов'яза]lь 26]0

Поmчнi травсферп, з них: 2640

оршш дершЕоф упршiш igшIl{

соцiшьяе зsб€зпеч€ння

tIIшi пmочлi видатки 2660

Цсрозподiлснi видатIсr 261о

IlDидбаяяя о.повяоm калiталу

Кап iTмbяi 1тавсфсрп, з яих:

орйнам лержаэяоlо уllраыпнfi я lHLLlиx

Вн}трiшнс крелrryваýня 2700

Зовнiшне кредrтуrанtл 21lo

2780

ПроФiцtlт/лсФiцtlт зя зliiПfi пaрiод

IЧ. ЕЛЕМЕНТИ ВИТРАТ ЗА ОБМIННИМИ ОПЕРАЦIЯМИ

Стаття Код
рядка

За звiтяий перiод

за апалогiчпий
перiод

попереднього
року

1 2 з 4

Витрапr па оплаry працi 2820 51з 1717 ц22l|,7
Вiдрах)ванпя на соцiальнi змоди 28з0 l204560 l055040

Ма:герiа,rьнi витрати 284о 755840 9311з9

Амортизацiя 2850

lншi витрати 2860 21091 |42,1з

Усъого 7l lз208 6422569

1/л е, :Керiвник (лосадова особа)

Головrмй бlхтмтер (спецiмiст,
на якого пок]IадеЕо викоЕанця
обов'язкiв бухгалтерськоi служби)

побненко Нм

пii л,ц



до Нацiоншьноrc пможенпя (пнлаглу)
фхгJrФрськоlо oбlixy в !сржФпому ceюpi I0I
<Полаппя фiяапсовоi звiвмi,

Установа

Територiя

Органiзацiйно-правова форма
господарювання

Орган державного управлiння
вид економiчноi дiяльностi

Одиниця вимiру: грн
Псрiодичнiсть: промiжна

Вiдцiл lсульryри i ryризму cнoвcbкoi Micbкoi ради
Сновського райоrry Чернiгiвськоi областi

Сновськ

ДаФ (piк, мiсяць. чио]о)

за едрпоу

за коАт\ry

Оргап мiсцевого самоврядування
за копФг

MicbKi, райовпi у Micтax ради таlх викопавчi органи за КОДУ
,Щержавне управлiння заftйьною характеру за квЕд

БАлАнс
на 01 лuпня 2019 pol,!

коди
2019 ] 07 l 0l

4l l96з56

74258l0l00

420

0l009
84.1 1

Форма Мl-дс

Актив Код
рядка

на початок
звiтного перiоду

На кiнець
звiтного перiоду

1 2 _, 4
I. НЕФIНАНСОВI АКТИВИ
oc oqlli засобu: 1000 5617911 594з856

первlсна варlпlсmь 1001 1.9о94о22 l9521192

1002 1з416111 1358зззб
I п в ес tп u цiй па п ерухомiсtп ь : 1010

первlсна варпlспь ]011

l0l2
Н e,ll а п е р i an ь л i акп u в u : 1020 бl78

пepqicцa вар]пiсmь 1021 6178
1 l аkоllцчеl l а аморmuзацiя 1022

Незавершенi капiтальнi iнвестицii l0з0
До Bzo с |rl ро ко в i б iол оziчн i акп uв ц : 1040

первiсна варпiсmь ] 04]
накоllч, ! ен а аv орm uза ц iя l042

запаси l050 294,782 4202lб
Виробництво 1060

пmочнi бiологiчнi активи l090
Ууу",зул",фэуJ_
II. ФIНАНСОВI АКТИВИ

1095 
|

5rlrФl бз,l0250

.Щовгострокова дебiторська заборгованtсть l 100

loBzocпtpoKoBi фiпацсовi iнвеспацii у ,rloMy чuслi: 1l l0
цlннl папери, kplМ акцlи IIll
акцii та iншi форми участi в капiталi li12

Поп оч на d ебimор ська заб opz о в а н iсп ь :

за розрzlхуяt{ами з бюджетом l l20
за розрмунками за товарп, роботи, послуги l125
за наданими кредитами l1з0
за вид?lними авансами l1з5



за розрахунками iз соцiального с,трахування l l40 \1944 19459
за внутрlшнlми розрaжунками 1l45
iнша поточна дебiторська заборговд{iсть 1150 з49 460

Пmочнi фiпансовi iнвестицii l l55
Гроluовi коtаппч mа ix еквiвqленmц розпоряdнuкiв
бюdэк,еmнllх кошmiв па dерэк:авнuх цLпьовuх фонdiв у:

вацiонL,lьпiй вмюr i, у tпому чuапi в:

казначейсlпвi

успановаt банкiв

dорозi

iноземнiй ва,lюlпi

1160 l595]4 2з55972
1 16l з260 5855

l 162 156254 2з50l1,7
l 16з

1164

] 165
Кошmu бюduсеtпiв Iпа iqlullri мi€нmiв на:

единому казначсйському рахуяку 1l70
plLYlvкltx в ycrrralloBav банкiв, у tпому чuслi в: 1l75
l |al|iollaTbl liй вапюпi

il lозе)|lнiй вмюlпi
Ь* фl-r*""Ы ***

1176

]177

l180
Усьоео за розdiаом II 1195 17l807 2з15891
III. ВИТРДТИ МАЙБУТНЖ ПЕРIОДIВ 1200
БАлАнс 1300 6084500 8,7 4614|

пАсив Код
рядка

на початок
звiтного перiоду

На кiнець
звiтного перiоду

l 2 з 4
l. в.IАсниЙ кАпIтАл тА ФIнАнсовий iЕзуJьтА
внесений капiтм
Капiтал у доочiнках

Фiпансовий результат
Капiтал у пiдприемствах

Резерви

IJiльове фiпансратrrrя
Усьоzо за рфliлом I

г

1400 l 5712845| 605з707
I4|0

142о 354l4l 2з,161з4
l4з0
\440

l450
1495 6066986 842984l

п. зоБов,язАння
До в zo сmр о ко в i з о б о в' яз aHtя :

за цiннимп паперами

за кредитами
1500

l5l0
iвшi довюстроковi зобов'язання l520

пото,rна заборгованiсть за довюстроковими зобов'язаннями

Попочнi зобов'язання:
15з0

за платежами до бюджеry l540 ,l640
2,7002

за розрах}яками за товари, роботи, послrти
за кредитами

1545 52844
l550

за одержitними авансами l555
за розрахунками з оплати працi l560 l0з04 lз4252
за розрмунками iз соцiальною страхування l565 98850
за вЕутрlшнlмrr розрахунками l570
iншi поточцi зофв'язаЕпя, з них: l575 5570 з352

за цlЕIlими паперами

Усьо?о за розdiлом II
|5,16

1595 1,7 514 з 16з00
1II ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 1600

ffi



KepiBHиK (посадова особа)

Голошдй бухгалтер (спецiадiqт,
Еа якоц) покJIадеЕо викопаппя
обов'язкiв бухгаJrгерськоi служби)

лобнема Нм

а/ а*(_,


