
Установа

Територiя

Органiзацiйно-правова форма
господарюванЁUI

Орган державного 1.правлiння
Вид економiчноi дiяльностi

Одиниця вимiру: грн
Перiодичнiсть: промiжна

Вiддiл кульryри i ryризму CHoBcbKoi MicbKoi ради
Сновського району Чернiгiвськоi областi

Сновськ

фган мiсцевого самоврядування

MicbKi, pйoHHi у MicTax рали та ix виконавчi органи

.Щержавне управлiння заI?льного характеру

БАлАнс
на 07 лапня 2020 року

Долагок l
до НаItiонмьного полож.rllL (станларry)

бухrаt tcpcbKol о обltiку u .rсржшttому ccxlopi l 0 l
(Полання фiнансовоi звiтлштi>

,Щаtа (pix мiсяrrь. чисlrо) 
i

за сдрпоу 4l l96356

за КОАТ}ry 
i 74258 10 l 00

за копФг

за коду
за квЕд

420

Фtlllrl:t Nl-лс

2020

Актив Код
рядка

на початок
звiтного перiоду

На кiнець
звiтного перiоду

l 2 3

I. НЕФIНАНСОВI АКТИВИ
OcttoBtti засобu: 1000 5629,152 5,7459l4

первlсна варпlспь l00I l 9456832 l 9596з5 l

:]lloc l 002 l з827080 l з8504з7

I нв ес tп u цiй на HepyxoMic tп ь : 1010

первlсна варmlсmь 10l ]
знос 1012

Немаmерiальнi акmuва: 1020 6178 8578

первlсна варmrcпlь I021 6178 8578

l lакопuчеI la а"vорmuз ац lя I 022

Незавершенi капiтальнi iнвестицii 1030

! овzосtпр о ко в i б iоло z iч н t акrп u в ч : I 040

первlсна вqрmlсmь l041

н а ко пuче н а cLvop muз ацlя 1 042

Запаси 1 050 з287з2 з49002

Виробництво 1 060

псrгочнi бiологiчнi активи 1090

6 l 03494Ycbozo за розdiлом l I095 5964662

II. ФIНЛНСОВI АКТИВИ
.Щовгострокова дебiторсь ка заборгованiсть l 100

,Щовzоспtроковi фiнансовi iнвеспuцti, у mому чuслi: I110

цlннl папери, крlм акцlи ll1l
акцii та iншi форми участi в капiтмi 1l12

Поmо чна d еб imор ська заб ор z о в aHicmb :

за розрахунками з бюджетом 1 l20
за розрахунками за,гоl]ари, роботи, послуги Il25
за наданими кредитами 1 130

за виданими авансами 1135

Elf;iffriE
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за розрахунками iз соцiального стахування l l40 |z|23

за внугрlшнlми розр.rхункilми l l45
iнша поточна дебiторська заборговшiсть l l50 1 l02 l69

Поточнi фiнансовi iнвестицii l l55

Гроuловi коlаmu mа lx еквiвменшu розпоряdнuiв
бюdэк:епtнuх коtцmiв mа dержавttuх цiльовuх фонёiв у:

HatqiclHa.ltbttiй ва,lюmi, у tпому чuслi в: I160 II,1 |,7 5 28з98,7

кu(,l l I61 4904 3 198

казllачеuсmвl l I62 1122,7l 280789

успtановсr банiв I lбз
dорозi l lб4
lнозелlнlu всиюml I 165

Krluttпtt ,,llttl lK,cmiB mа ittt.uux t,lt it ttmiB Hct

сдиноl\lу казttачейському рахунку l l70

ра-чlrка-t в усrпановах банкiв, у mому чuслi в: I 175

l lal |lol lал ь l llu BMloml I l76
lноземIllu всlлюml I l77

Iншi фiнансовi активи l l80
Ycbozo за розDiлом II 1 195 1з0400 2841 56

III. ВИТРДТИ МЛЙБWНIХ ПЕРIОДIВ 1200

БАлАнс 1300 6095062 6387650

на початок
звiтного перiоду

На кiнець
звiтного перiоду

I]iльове фiнансуванrrя
Ycbozo lа розdiлом I 585з18l

за цlнними паперами

за кредитами

iншi довгостроковi зобов'язання

Пого.:на заборгованiсть за довк)строковими зобов'язаннями

за платежами до бюджеry

за розрахуякаN,Iи за товари, роботи, послуги

1560 |212з

iншi поточнi зобов'язання, з них:

за цlнними п

I. ВЛАСНИЙ КДПtТДЛ ТА ФIНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ
внесений капiта.тl

Капiтал у tооlцiнках

Фit tal tuoll l l i t 
r 
)сзуль,га,t

Капiта.п у пiдприемствах

п. зоБов,язАння

за одсl]iкlll l ими авансами

Ja р0 ll],|\_\ ll(ами з оIl]lаlи праlll

за розрахунками lз соцlarльного сlр:lхування

за внутрlшнlми розрЕlхункilми

IIL ЗЛБЕЗПЕЧЕННЯ
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IV. ДОХОДИ МАIIБWНIХ ПЕРIОДIВ 1700

БАлАнс 1800 6095062 бз87650

Керiвник (посадова особа)

Головний бухгаггер (спецiалiст,
на якоm покJIадено виконання
обов'язкiв бухгаllтерькоi служби)



Установа

Територiя

ОрганiзацiйнGправова форма
господарюванtul

Орган державного управлiння
Вид економiчноi дiяльностi

Одиниця вимiру: грн
Перiодичнiсть: промiжна

Вiддiл кульryри i ryризму Сновськоi MicbKoi рали
Сновського району Чернiгiвськоi областi

Сновськ

Орган мiсцевого самоврядування

MicbKi, рйоннi у MicTax ради та ix виконавчi органи

,Щержавне управлiння запшьного характеру

звIт
ПРО ФIНАНСОВI РЕЗУЛЬТАТИ

за перuле пiврiччя 2020 року

Долшок 2

до Нацiонмьноrc положення (сmндарry)
бухгыtrсрськоlо обtiку в lсржавttому ccKropi l0I
<Полання фiнансовоi звlтнстi>

4l 196356

7425810l00

за КоПФГ

за КО.ЩУ

за КВЕ,Щ

420

Форма N}2-дс

коди

I. ФIНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ ДIЯЛЪНОСТI

Стаття
Код

рядка
за звiтний перiод

за аналогiчний
перiод

попереднього

року
I 2 3 4

доходи
,Щохоdu вid обмiннuх операцiй

Бlоджетнi асигнуваttЕя 2010 695069 l 699345,7

.Щоходи вiд надшlня послуг (виконання робiт) 2020 l09102 l533l5

,Щоходи вiд продажу активiв 2030 250l 5 100

Фiнансовi доходи 2040

Iншi доходи вiд обмiнних операцiй 2050 l28l02 125964

Ycbozo doxodiB Bid обмiннuх операцiй 2080 ,7|90з96 ,72778зб

flохоdu вid необмiннuх операцiй

податковi на.цходження 2090

неподатковi 2 00

Трансферти 2 l0
I{адходження до державних цiльових фондiв 2 2о

Iншi доходи вiд необмiнних операцiй 2 30 50545 2э554

Ycbozo doxodiB Bid необмiннuх операцiй 2170 50545 23554

Усьоео doxoDiB 2200 124094l 730 l з90

витрАти
Вuпраmч за обмiннuмu операцiямч

Витрати на виконання бюджетних програм 2210 6925484 бз362,7,|

Витрати на виготовлення продукцii (надання послуг, виконання

робiт)
2220 65427,| 755840

Витрати з продажу активiв 22з0

Фiнансовi витрати 2240

Iншi витрати за обмiнними операцйми 2250 з900 2l09l
Ycbozo Butпpattt за oбMiHHull,tu операцiямu 2290 75 8з66 l 71 1з208



В umраmu з а необмiннuмu операцiялtu

Тншi витра rи за необмiнними операцiями

Ycbozo вапраtп за необмiннu,tlu операцiямч

7ll85зl
1 82859

,758652,7

Профiчит/дефiцит за звiтний перiод

II. ВИЛД,l,КИ БЮДЖЕТУ(КОШТОРИСD ЗА ФУIIКЦIОНАЛЬНОЮ КIIАСИФIКАЦI€Ю ВИДАТКIВ ТА
крЕдит}tsАння БюджЕту

Найменування показника Код
рядка

За звiтний перiод

за аналогiчний
перiод

попереднього

року
l 2 J 4

Загально;lср;riавнi функцii 2420

Оборона 24з0

Громадський порядок, безпека та судова влада 2440

Економiчна дiяльнiсть 2450

Охорона навколишнього природного середовища 2460

Житлово-комун€tльне юсподарство 24,70

Охорона здоров'я 2480

.Щуховний ra rРiзичний розвиток 2490 ,7586527
71185з1

OcBiTa 2500

Соцiальнrrij lllxиcT та соцiатьне забсзпсчення 25l0
УСъоГо: 2520 1586527 71185з1

III. ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ (КОШТОРИСУ)
Спецiальний

факгпчна
сума

впконання за
звiтний
перiод

факгпчна
сума

викондння за
звiтний
перiод

поdч mkoBi t t ц ixo iltcetttt я

не п odo m ков i t t аtlхоdження

.Щоходи вiд власнштi та
пlдприсмницькоl дlяльностl

,Ц.ltмiнiсrраtивнi збори та ллщrcжi,
лохоли Bl]l нсколrсрцiйноi
lшtlодарськоl л]яJlьнфtl

lншi нспода,гковi надходжсш
Власнi надходжен ня бюджепих

loпllu Bit) оперttцiй з капimuюм
Офiцiйпi mраttсферmu, з ,lux:

IIоdюdжеп лл lержаеп ш цh boBux

Надходженtlя Пеllсiйllого фонду



IV. ЕЛЕМЕНТИ ВИТРЛТ ЗЛ ОБМIННИМИ ОПЕРАЦIЯМИ

Стаr-гя Код
рядка

За звiтний перiод

за аналогiчний
перiод

попередньоIо

року
1 2 3

Витрати на оплаry працi 2820 5574805 5|зl717
Вiдрахування на соцiшrьнi заходи 2830 l з5Oб79 l 204560
Матерiа.пьнi витрати 284о 6542,7,| 755840
Амортизацiя 2850
[ншi витрапа 2860 3900 2L09l
Усього 2890 758366l 7l 13208

1

Керiвник (посадова особа)

Головний бухгалтер (спецiалiст,
на якого покJIадено викоЕання
обов'язкiв бухгмтерськоi служби)

! rи:.,,L

/'

} z',?L /
:-_'1,1/ ,lJi. /а /'/ ,/'

лобненко Нм

пiйлд



Звiт
про надходження та використання коштiв загального фонду

(форма N 2м)
за пер,uе пiврiччя 2020 року

ВidDiл кульmурu i mурuзму CHoBcbKo'iMicbKot раDu CHoBcbKozo району Чернiziвськоi обласmi

Сновськ

Ор zaH Mic це в о zo сам о вряDув ання

Код та назва вiдомчоi класифiкацii видаткiв та кредитуваЕнJI державного бюджеry

Код та назва програмноi класифiкачii видаткiв та кредитування державного бюлжету

Код та назва типовоi вiдомчоi класифiкаuii видаткiв та кредиryвання мiсцевих бюджетiв 010 - Орган з питань культури, нацiондльностеЙ Та РеЛiГiЙ

Код та назва програмноi шrасифiкацii видаткiв та кредитування мiсцевих бюджетiв (код та назва Типовоi програмноi класифiкачii видаткiв та креДиryВzIНЮI

мiсцевих бюлжетiв) 10101б0 - Керiвництво i управлiння у вiдповiднiй сферi у MicTax (MicTi Киевi), сеJIищах, селаь об'сднаних теритОрiаЛЬНИХ грОМаДаХ

Перiодичнiсть: квартальна (промiжна)
Одиниця вимiру: грн. коп.

Установа

Територiя

Органiзачiйно-правова форма господарювання

ДоааLок l

.1о Поря]ку склаlання бюf,жстноi звiгншгi

рOjLlорядll!ха\lи та одсржувача}lш оюJжеlllих

коштiв, звiтностi фондаlrи залмьнобов'язковоrо
державного соцIilьного l ленсlлного

страхуваннл
(п}ъю l роз]iлу lt)

за едрпоу
закоАтуу
закопФг

показники
кЕкв
тдlабо
ккк

Код
рядка

Затверджено на
звiтнпй piK

Затверджено па
звiтний перiоп (piK)

заляшок на
початок звiтного

рокт

Надiйшло коштiв
за звiтний перiод

(piK)

KacoBi
за звiтний перiод

(piK)

Залишок
на кiнець звiтного

перiолу (рокry)

l 2 з 4 5 6 7 8 9

Вlrдатки та надання кредитiв - усього х 010 287300,00 228500,00 14259з,86 l4259з,8б

у тому числi:
Поточпi видатки 2000 020 287300,00 142593,86 l42593,86

OltLlattta працi i нарахуваilrrя lrcl заробimну плаtпу 2100 030 286800,00 I42593,86 l42593,86

Оплаmа прttцi 2110 040 235 100,00 I85000,00 1 1бб93,86 1 I6693,8б

Заробiтна плата 2l t l 050 23 5100.00 l l6693,86 l l 6693,86

Грошове забезпечення вiйськовослужбовчiв 2l12 060

Нарацлванttя tta оtъlаmу працi 2 120 070 5l700,00 4з()()0,00 25900,00 25900,00

Вuкорuсппння mоварiв i послуz 2200 080 500,00

Преdмеtпu, .маmерiалu, облаdlюння па iпвенпар 2210 090

Ме duKo-t t е н tlt ч tlta пер ев'язу в ап ь н i лаm ер itl,1 tt 2220 l00

Е.чI#Еl

ffi



,Т- 8

Видатки та за,ходи спецiального призначення

Оплата комунапьних послуг та енергоносiiв

оплата водопостачання та водовiдведення

Оплата природного газу

Оплата iнших енергоносiiв та iнших комун!цьних лослуг

!ослidсrcення i розробха, oKpeMi захоDч по реапiзацii'
deplcaBt шr (pez i о нальл tttx) про?ра-ф,

.Щослiдження i розробки, oKpeMi заходи розвижу ло рееr.тiзацiI
державних фегiона:lьних) програм

OKpeMi заходи по реалiзацii державних (регiональних)
програм, не вiднесенi до заходiв розвитку

Обслуzо ByBaHtB внупрitu Hix борzовtlх зобов'жань
Обслуzо вуванtп зовнi ulHix борzовtм зобов'жань

Iп ш i в ttпл а mu l шс ел eъl uо

Капiтальне будiвничтво (придбання) житла



Капiтальне будiвництво (придбання) iнших об'сктiв

Капiта.пьний ремонт житлового фонду (примiщень)

капiтмьний ремонт iнших об'ектiв

rrолтлового фондr (примiщень)

Рековструкцiя та реставрацiя iнших об'екгiв

Капi пальнi mрансферmu пid прuемсmвам (успановам,
ореанiзацiям)

Капirпальнi прансферtпu opzaHall dерэlсавноzо управлiння
iHtлtM piBHiB

Капimальнi tпрансферmu уряdам iноземнuх dерэсав mа
м iac наро d HuM ор z aHi э ац i ял,

Надшrrrя кредитiв органам державного управлiнrrя iнших
plBHlB

Надання кредитiв пiдприемствам, ycTzlнoBzlM! органiзацiям



' 3шопяlffiя роrлорщжаvи бщпв коштiв

Керiвник

Головний бухгалтер

" 06 " лuпня 2020р.

добненко Нм

пiйлд



Установа

Територiя

фганiзацiйно-правова форма господарювання

Звiт
про надходження та використання коштiв загального фонду

(форма N 2м)
за перлце пiврiччя 2020 року

ВidDiл кульmурч i mурuзму CHoBcbKo'i MicbKo| padu CHoBcbKozo району Чернiziвськоi облаСtПi

Сновськ

Ор zaH м ic цев oz о салt о врл ёув аннл

Долаrок l
,1о ПоряIку ск-lаtrанtlя бю]жетноТ звiтнmтi

розпорялl l1lкх\tи 1 а of ерлувачал]ll ою]lжсг]]их
KoruTiB, звiтнетi фондаrtи загшьнообов'язкового
дсржФпого соцlе]ь}lого I пенOIйного
страхувмня
(пункт l роз:iлу JI)

за едрпоу
за коАтуу
закопФг

Код та назва вiдомчоi класифiкацii видаткiв та кредитувчlннll державного бюджету

Код та назва програIчlноi класифiкацii видаткiв та кредитування державного бюджец

Код та назва типовОТ вiдомчоi к.тlасифiкацii видаткiВ та кредиryвання мiсцевиХ бюджетiв 010 - Орган з питань культури, нацiональностей та ре-T iгiй

код та назва прогрzмноi класифiкацii видаткiв та цредитування мiсцевих бюджетiв (код та назва типовоi програмноi класифiкацii видаткiв та кредитувдrЕя
мiсцевих бюджетiв) 1011100 - Надання спецiальноi освiти мистецькими школами

Перiодичнiсть: квартальна (промiжна)
Одиниця вимiру: грн. коп.

показники
кЕкв
таlдбо
ккк

код
рядка

Затверджепо на
звiтний piK

Затверджено на
звiтний перiол (piK)

залишок на
початок звiтного

роI.т

Надiйшло коштiв
зд звiтний перiод

(piK)

KacoBi
за звiтний лерiод

(piK)

Залишок
на кiнець звiтного

перiолу (рокт)

2 3 А 5 б 7 8 9

Видаткlt та наданtIя кредитiв - усього х 010 зз40400,00 з297120,00 2з95381,0б 2з9040l,06 4980,00

у тому числi:
поточпi видатки

2000 020 зз40400,00 2з95381,06 2з90401,06 4980,00

Оплапtа працi i ttuроsсуваttня назаробimну плаlпу 2I00 030 3258300,00 2336087,69 2336087,69

Оплаmа працi 2l 10 040 2670400,00 2635000,00 1902087,б9 l9020B7,69

Заробiтна плата 21ll 050 2670400.00 l902087,69 l 902087,69

Грошове забезпечення вiйськовослужбовцiв 21 |2 060

Нарахуваlutя lta otllonly пllацi 2 120 070 587900,00 5802()(),()0 434000.00 4 з4000,0(l

Вuкорuсtпання tповарiв i пoo,tyz 2200 080 81 100,00 58523,37 53 543,37 4980,00

Преdмеmu, .маmерiапu, облаdнаtlня mа ilвенпар 2210 090 36000,00 3 58 ] з,70 з58]з,70

l|Iеduкаценmч пtl lt t рев'язувсtпьнi маmерiалtt 2220 100

Ei*'+jE

ffiн



Проdукпtч харчування

Оплаmа послуz (KpL,tt комунальнtх)

Видатки та зtD(оди спецiа_rrьного лризначення

Оплата комунальних послуг та енергоносiiв l, 2270

оплата теплопостачання |, 227]r

15469,67, 4980,0041400,00 l 4]220,00 20449,67

оплата водопостачання та водовiдведення

Оплата природного газу

Оплата iнших енергопосiiв та iнших комунальних послуг

!ослidэrcення i розробкll, окре.цi захоdu по реuiзацii'
d ерэrcаы t*T (pez io нальнuх) проzраu

Дослiдження i розробки, oкpeмi заходи розвипry по рсалiзацii
державних фегiональних)црограм
OKpeMi заходи по реа,,Iiзацii держ.lвних фегiонмьних)

програм, не вlднесенl до заходlв розвитку

Обслуzовуванltя в Hympiu,tHix бореовtц зо бов'юань

Обслуzовування зовнiшнiх борzовu-r зобов' язань

Пgточнi трд]сферти органам державного управлiнLul iнших
plBHlB

Пmочнi тансферти уряд.lм iноземних держав та

Капiта,тьне будiвництво (придбання) житла



Капiтальне будiвництво (прилбання) iнших об'ектiв

Капiтальний ремонт житлового фонду (примiщень)

Капiтмьний ремонт iнших об'еrсгiв

Реконс,тр5rкчiя житлового фоттду (примiщень)

Реконс,трукчiя та реставрацiя iнших об'егтiв

Рестазршliя пам'яток кульцlри, icTopii та apxi

Сmворення depacaBHux запасiв i резервiв
Прudбання земli mа наuаперiмьнuх акtпuвiв

Капiпальнi mрансферпu op?aHtut dерэсавноzо управлiння
lцlllux plBHlB

Каimмьнt mрансферmu уряdа.+t iнозе-+tнuх dерэюав пtа
м iac н ар о d нuм opzaH iз ац iям

Надання кредитiв органам державного управлiння iяших
plBHlB

Нададrня кредитiв пiдприемствам, ycтaнoBrlM, органiзацiям

Надлrня iнших ввугрiшнiх

Eil+д]E

ffi



2 з 4 5 б 7 8 9

Нерозполiленi видатки | 9000 650

' З"ловlll<*я рзпорлнихаvи бюмfiнй rоштiв '/

fr,ф,' _Керiвник

Головний бухгалтер

" 06 " лuпня 2020р.

lIобненко НМ

пiй лд



Звiт
про надходження та використання коштiв загального фонду

(форма N 2м)
за перше пiврiччя 2020 року

Вiddiл tЕльtпурu i tпурuзму Сновськоi MicbKo'i раdu CHoBcbKozo району Чернiziвськоi облаСtПi

Сновськ

OpzaH мiсцевоzо самовряDуваннл

Перiодичнiсть: квартальна (промiжна)
Одиниця вимiру: грн. коп.

Установа

Територй

Органiзацiйно-правова форма господарювання

Доrаток J

to Порядк) скллtання бюiжстноi звiтностi

розлорядtlика_\lи Iа 0дсржуваllаNl!L оюlже l lUlx

коштiв, звi гностi фонлаrlи загапьнообов'язкового

Jержавного соцlщьноло l пеясIйноIо

стахуяання
(пунк 1 роз]iлу II)

за едрпоу
закоАтуу
за копФг

показпики
кЕкв
таlабо
ккк

Код
рядка

Затверджено па
звiтний piK

Затверджево на
звiтпий перiод (piK)

залишок на
початок звiтного

року

Надiйшло коштiв
за звiтний перiод

(piK)

KacoBi
за звiтний перiод

(piK)

Залишок
на кiнець звiтного

перiолу (рокry)

l 2 з 4 5 6 1 8 9

Вrrдатки та надання кредитiв - усього х 010 299з000,00 26183б0,00 |4з6226,2,| |436226,27

у тому числi:
Поточпi видатки

2000 020 299з000,00 |4з6226,27 l4зб226,21

оплаtttа процi i ltаршсу-ванllл на заробitпtl|, плаrпу 2100 030 2790800,00 I 326558,05 1326558,05

Оплапа працt 21 10 040 2256800,00 1950000,00 ] 05 5 379,2 5 1055 37 9,25

Заробiтна плата 21l l 050 2256800.00 1055379,25 l 055379,25

Грошове забезпечення вiйськовослужбовчiв 2||2 060

Нарttування tta ошаmу працi 2 120 о7о 534000,00 4670()0.00 27 1 178.80 27 I ]78,80

Вuкорuспання tповарiв i пос.lуz 2200 080 20]000,00 I08798,22 108798,22

Преdмепu, .lюmерiалu, облаdнанllя mа iнвенmар 22 10 090 95400,00 59696,92 59696,92

Меd u кац ен m u lrL а rl ер е в' я з )l в at ь н i л а m epi а l ч 2220 ]00



О rл аm а пос,пуz (кр Llt Ko,тtyt tальl lux)

Видатки та зо(оди спецiмьного призначення

Оплата комуна-гlьних послуг та сtlергоносiТв I50 90100,00

оплата водопостачання та водовiдведевня

Оплата iнших енергоносiiв та iнших комунальних послуг 35561,50

!ослidэtсення i розробха, oKpeMi змоdu по реuiзацii'
dержа Bl tur (peziot tальнuх) пр о?р a,|I

Дослiдження i розробки, oKpeMi заt"коди розвитку по реа;liзацiii
державних фегiональних) програм

OKpeMi заходи по реа,riзацif державних фегiона,тьних)
програм, не вlдЕесенl до заходlв розвитку

Обслуzовуванttя внуmрiшнiх борzовtы зобов'язаttь

Обслуzовуванttя зовнituнiх борzовм зобов'язань

Поточнi тршсферти органаIvr державного управлiнrrя iнших
plBHlB

Прud бан ня о снов Hozo капitпалу

Прudбання облаdнанм i преd.uеmiв dовеосmроковоzо
корuсrпуваннrl

Капiтмьне будiвничтво (придбання) житла



l 2 3 4 5 6 7 8 9

Капiта,rьне булiвництво (придбання) iнших об'сктiв з|22 420

Капiпlапьнuй реuоltm 3 I30 4з0

Капiтальний ремонт житлового фонду (примiщень) з 13l 440

Капiтмьний ремонт iнших об'екгiв з|з2 450

Реконсmрукцiя mа ресrпаврацiя зI40 460

Реконструкцiя житлового фонду (примiщень) 3141 470

Реконструкчiя та рестчrврацiя iнших об'ектiв з|42 480

Реставрачiя пам'яток кульцри, icTopii та архiтекryри 3 14з 490

Сmворення dерэtсавнш запасiв i резервiв 3 I50 500

Прudбанtlя земli tпа HeMamepialtbHux акlпuоiв з 160 5l0

Капitпм ьн i tпр а н с ф ерпu 3200 520

Кап imальн i mрансферmu пid прuемсmвам (ус m ановал,
орzанiзацiял,t)

32 l0 530

Капiпмьнi tпрансф ерпu opzaчaM dерэrавноzо управлiння
шlдllх рlвнrc

3220 540

Капimальнi mрансферmu уряdам iнозелчмх dерэюав mа
мiэtс н аро l HttM о р z ан iз ац iялt

з230 550

капi пмьнi tпрансферmu населенню 3240 560

Внугрiшнс кредиryвання 4100 570

Наdання BHympiulHix l<pedumiB 4l10 580

Надшriя кредитiв оргzlнzм державного управлiнrrя iнших
plBHlB

4l1l 590

Надання кредитiв пiдприемствам, ycTaнoвilM, органlзацiям 4l12 600

Надання iнших внlrгрiшнiх щlедитiв 41lз 610

Зовнiшне кредиryвання 4200 620

Наdання зовнiшнiх креdumiв 42 ]0 630

Iншi видатки 5000 640 х l 1 1 700,00 х х х х

EH|tiЁE

ffi



l 2 3 4 5 6 7 8 9

Нерозполiленi видатки 9000 650

' Зшовн*., розпорФикыи бщж кошiв

Керiвник

Головний бухгалтер

" 06 " лuпня 2020р.

' '0u {'
L/"'

а/l:,ft.е-

добненко Нм

пiйлд



Звiт
про надходження та використання коштiв загального фонду

(форма N 2м)
за перrце пiврiччя 2020 роlg

Вitdiл кульtпурu i mурuзму CHoBcbKoi MicbKot раdu CHoBcbKozo району Чернiziвсько:i обласmi

Сновськ

Ор zaH мiсцев ozo carvt о вряdув аttня

Код та назва вiдомчоi юrасифiкачii видаткiв та кредIfryвдrня державного бюджету

Код та назва програмноi клrасифiкацii видаткiв та кредитування державного бюджеry

Код та назва мповоi вiдомчоi класифiкачii видаткiв та кредитування мiсцевих бюджетiв 010 - Орган з питань культури, нацiональностеЙ та релiГiЙ
Код та назва про!рамноi класифiкацii видаткiв та кредицaвzlння мiсцевих бюджетiв (код та назва Типовоi програмноi к.тlасифiкшrii видаткiв та кредитУвДrЕЯ
мiсцевих бюджетiв) 1014040 - Забезпечення дiяльпостi музеiв i виставок

Перiоличнiсть: квартальна (промiжна)
Одиниця вимiру: грн. коп.

Установа

Територiя

Органiзацiйно-правова форма господарювання

,i|oraToK l
ло Поря.lку схJillання бюlжсfно"l ]вiтнфтi

розllоряднltкауи ta 0f cpxvba(ll1Nll l оюf жgl ll!x
KoltlTiB, звiтнmтi фон,tаrtи загмьнmбов'язкового
державного соцltrьного l пенсIиною
стцуваяня
(пунк 1 ро]]iлу Tt)

за едрпоу
за КоАТУУ
за КоПФГ

показники
кЕкв
тдlабо
ккк

Код
рядка

Затверджено на
звiтний piK

Затверджено на
звiтпий перiод (piK)

здлишок на
початок звiтного

року

[Iадiйшло коштiв
за звiтняй перiод

(piK)

KacoBi
за звiтний перiод

(piK)

Залишок
на кiнець звiтrlого

перiолу (polv)

2 J 4 5 6
,?

8 9

Вltдатки та наданпя кредитiв - усього х 010 663800,00 5647б0,00 353406,90 35з4Oб,90

у тому числi:
Поточнi видатки

2000 020 бб3800,00 353406,90 353406,90

Оплапtа працi i ttарсхування lta заробimн}, п!lап|у 2100 030 597I00,00 Jз2311,62 332341,62

Оплаmа прсlцi 21 10 040 498000,00 41]000,00 27з]41,62 27 3 14 1,б2

Заробiтна плата 2tll 050 498000,00 27з14|,62 2,1з|41,62

Грошове забезпечення вiйськовослlrкбовчiв 2| 2 060

Нарахуваttлlя на оплаmу працi 2 I20 070 99 10(),00 9I500,00 59200,00 59200,00

Вuкорuслпання tповарiв i послуz 2200 080 65400,00 20437,36 204з7,36

Преdlпеmu, маmерiалu, облаdнання tпа iнвеtопар 22 ]0 090 11400.00 887,50 887,50

Меduка.ц енmч m а пер ев' язч в а т ь Hi,l tаtп ер ia,l tt 2220 100



Проdукпч харчування

Оп;tаrпа послуz (крLlt коltунальнuх)

В udапжч на вidряdэюеlп п
92 15,00

Видатки та заходи спецiального призначення

Оплата ком1 на-гlьних посj]уг та енсргоttосiiв

оплата теп-попостачан ня

зз060,00 ] 10з34,86

160 Г -Т

Оплата iнших енергоносiIв та iнших комунаlIьних послуг

!ослidження i розробru, oKpeMi захоdu по ре(L,liзацii'
d ерэrа BHux (реz ioHaпbHtLx ) п pozp {Lu

Дослiдження i розробки, oKpeMi за.ходи розвиткJ пореалiзацii l zzBl
державних фегiональних) програJvr

OKpeMi заходи по реалiзацii державних (регiона,тьних)
програм, не вlдЕесенl до заходIв розвитку

Обслуzовув ан н я борzов ux з обов'яэ ань

Обслуzовуванttя BHytпpituHix борzовuх зобов'язань

Обслуzовування з oBHituHix борzовttх зобов' юань

Субсudii' mа поmочнi mрансферmu пidпрuемсtпвапt
(у с tп а н о в ьм, ор z а н i з ац iltu)

Пmочнi трансферти оргаЕам державного управлiння iнших
plBHlB

Пmочнi трансферти урядам iноземних держав та
мDкяародним органlздllям

Капiтмьне будiвництво (придбанвя) житла

l 03з4.86



Капiтальне будiвничтво (придбання) iнших об'сктiв

Капiтмьний ремонт житлового фонду (примiщень)

Капiтыrьний ремонт iнших об'сктiв

Реконструкчiя житлового фонду (п

Реконструкчiя та рестазрацiя iнших об'ектiв

Реставрачй пам'яток кульцrри, icTopii та архiтектури

Капimмьнi tпрансферпu opzaчM| dерэrcавноzо управл iння
lншuх plBHlB

Капimмьнi tпрансферпu уряdсъu iнозелtнuх dерэtсав mа
м i эtснароd HtlM о рzанiз ац iям

Надання кредитiв оргаrrам державного упрalвлiнrrя iнших

Надаrrня кредитiв пИприемствам, ycT:rнoвztм, органiзацiям

ffi



' З"повнкпся р@пФшикаvи бщФнц rошiв

Керiвник

Головний бухгалтер

" 06 " лuпня 2020р.

добненко Нм

пiйлл
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Установа

Територiя

Органiзачiйно-правова форма госполарювання

Звiт
про надходження та використання коштiв загального фонду

(форма N 2м)
за перrае пiврiччя 2020 року

Вidtiл кульtпурu i tпурuзму CHoBcbKoi MicbKot padu CHoBcbKozo району ЧернЬiвсько| обласmi

Сновськ

OpzaH Mic це в ozo cшl о вряdу в ання

Долаток l

до Поряrку ск,l1lання бюiжсгноi зяjтностi

розпоряднлкаllи га одержчвilчаNlil оюfжсаtlих

KorпTiB, звiтностi фоялами загапьноо5оп'язrсопого

державного соцIf,]ьного l пен0lliного

стахування
(пункт 1 роздiлу lt)

за едрпоу
за КоАТУУ
за копФг

Код та назва вiдомчоi класифiкачii видаткiв та кредитуванюI державного бюджету

Код та назва прогр€tмноi класифiкацii видаткiв та кредицвання державного бюджеry
Код та назва типовоi вiдомчоi класифiкацii видаткiв та кредитування мiсцевих бюджетiв 010 - Орган з питань культури, нацiональностей та релiгiй
Код та назва прогрuмноi класифiкацii видаткiв та кредитування мiсцевих бюджетiв (код та назва Типовоi програмноi класифiкацii видаткiв та кредитуванЕя
мiсцевих бюджетiв) 10140б0 - Забезпечення дiяльностi палацiв i будинкiв культури, к;lубiв, центрiв дозвiлля та iнших к.лубних закладiв

flерiодичнiсть: квартальна (промiжна)
Одиниця вимiру: грн. коп.

показникп
кЕкв
тд,lабо
ккк

Код
рядка

Затверджепо на
звiтнпй piK

Затверджено на
звiтний перiол (piK)

Здлишок нд
початок звiтного

polry

Надiйшло коштiв
за звiтний перiод

(piK)

KacoBi
за звiтний перiод

(piK)

Залишок
на кiнець звiтного

перiоду (року)

2 з 4 5 6 ,|
8 9

Видатки та tlадання кредитiв - усього х 010 4450600,00 зб1 7б10,00 2з7з l 98,0 1 2364269,1б 8928,85

у тому числi:
поточнi вtlлатки

2000 020 4450600,00 2з7з 198,01 2з64269,|6 8928,85

ОплаПtа працi i ttapbl,Balll!я ,ra заробitпну плаlпу 2100 030 37I3700,00 201492I,42 2014921,42

Оплаmа працi 2I10 040 2954000,00 2300000,00 1607 12 1,42 l607 l2 I,42

Заробiтна плата 2|ll 050 2954000,00 |607 |2|,42 1607 12l,42

Грошове забезпечення вiйськовослужбовчiв 2|12 060

Нарахуванttя на оttлаtпу працi 2 120 070 759700,()(-) 582000,00 407800,00 407800,0()

Вuкорuсmання tповарiв i послуz 2200 080 735 I00,00 3 56476,59 348749,39 7727,20

Преdмеmu, лtаtперiалu, облаdнаlчtя mа iHBeHmap 22 ]0 090 122000,00 з8575,00 37 1б8,00 ]407,00

Меduкаменmu па llepea 'яз 
"-всtльнi 

маmерiа,lш 2220 l00



--г
167

Проdуюпu харчування

О плаm а послуz (кр ilt t Ko,1 Ly нал ь Hux)

Видатки та за(оди спецiмьного призначення

Оплата комуна,rьних Ilослул та енергоносiТв

оплата водопостачання та водовiдведення

497100.001 496610,00 -] 257585,22

, 9з920,45

25l265,02

9з920,452271 160

|11,78,7,24

Оплата приролного газу

Оплата iнших енергоносiiв та iнших комунаJIьних посл)т

,Щослidэаення i розробкu, oKpelli эмоdu по реапiзацii
dержавl ttLt (р cz iot tальl tu х) проzр a,\t

Дослiдження i розробки, oKpeMi заходи розвитку по реа.гliзацii
державних (регiона,тьних) програм

OKpeMi заходи по реалiзацii державних фегiонмьних)
програм, не вlднесенl до зilходlв розвитку

Обслуzовуванtп ыrymрiulнiх борzовuх зобов'язонь

Псrrочнi_lрансферти органам державного управлiнrrя iнших
plBHlB

Пmочнi трансферти }?ядам iвоземних держав та
мlжI]ародним органlзацrям

Прudбан ня осн о в Hozo ко п iпалу
Прudбаlutя об,qаlнання i преdлеtпiв dовzосtrроковоzо
корuспування

Капiта,тьне будiвничтво (придбання) житла



Капiтмьне будiвництво (придбання) iнших об'ектiв

Капiтальний ремонт житлового фонду (примiпrень)

Капiтальний ремонт iнших об'еrсгiв

Рековструкцiя житлового фонду (примiщень)

та реставрацiя iнших об'ектiв

Реставрашiя пам'яток кульryри, icтopii та архiтекryри

Сmворення Dерэtсавнuх запасiв i резервiв

Капimмьнi mрансферпu ореанtlлl DepacaBHozo управлiння
lHulux PlBHlB

Надаяня кредитiв оргzlнам держчвного управлiнrrя iнших
plBHlB



l 2 3 4 5 6
,1

8 9

Нерозпо:iленi видатки | 9000 650

' Зmовпloся фзпорФихаw бщfrж коштiв

Керiвник

" 06 " лuпм 2020р.

добненко Нм

пiйлл



Установа

Територiя

Органiзацiйно-прzвова форма господарювання

Звiт
про надходження та використання коштiв загального фонду

(форма N 2м)
за перrце пiврiччя 2020 року

Вiddiл кульmурч i tпурuзму CHoBcbKoi MicbKot palu CHoBcbKozo раilону Чернiziвськоi обласmi

Сновськ

Доааrок 1

Io Поря_]к)' скlаlання бю])кетно'i ]BiTHocTi

розпорлдllllкамil та одсржчвача[]! ою]жеI]lilх
KorIrTiB, звiпостi фок,lаrlи эалшьнmбов'язкового
дсржавного соцlмьного t пенсlйlноIо
страхування
(пункт l розfiлу lI)

за сдрпоу
заКоАТУУ
за копФгOpza н Mic цевоzо само вряdу в ання

Код та назва вiдомчоi шlасифiкацii видаткiв та кредицванюI державного бюджету

Код та назва програмЕоi класифiкацii видаткiв та кредитування державного бюджету

Код та назва типовоi вiдомчоi класифiкачii видаткiв та кредитування мiсцевих бюджетiв 010 - Орган з питань культури, нацiональностеЙ Та РОriГiЙ
Код та назва прогрzмноi класифiкацii видаткiв та кредиц/вання мiсцевих бюджетiв (код та назва Типовоi програмноi класифiкаuii видаткiв та креДИТУВаННJI

мiсцевих бюджетiв) 1014081 - Забезпеченпя дiяльностi iнших зак;rадiв в галузi культури i мистецтва

Перiодичнiсть: квартальна (промiжllа)
Одиниця вимiру: грн. коп.

Покдзники
кЕкв
таlдбо
ккк

Код
рядка

Затверджено на
звiтний piK

Затвердrriено на
звiтний перiод (piK)

здлишок на
початок звiтного

poIry

Надiйшло коштiв
за звiтний перiод

(piK)

KacoBi
за звiтний перiод

(piK)

Залишок
на кiнець звiтного

перiолу (року)

l 2 3 4 5 6 7 8 9

Вrtдатки та надаяня кредитiв - усього х 010 390l 00,00 30r900,00 24,7557,08 247557,08

у тому чисJIr:
поточнi видатки 2000 020 з90100,00 247557,08 247551,08

Оплапtа працi i ttapasllBatltп на заробitпllу плаmу 2I 00 030 388200,00 24 57 57,08 245757,08

Оп;tаlпа працi 2]10 040 3 I7700.00 245000,00 20 ] ]57,08 20 I ] 57,08

3аробiтна плата 21ll 050 з l 7700,00 201 157,08 201 l57.08

Грошове забезпечення вiйськовослlгжбовчiв z|12 060

Нарахуваtшя на оппаmу працi 2 120 070 70500,00 5 5000,0() 44600,00 44600.00

Вuкорuсtпання пюварiв i послуz 2200 080 l900,00 l800,00 l800,00

Преdмеmч, .маmерiмu, облаdttаlu tя mа iHBeHmap 22 ]0 090 I000,00 l000,00 1000,00

|y[ t du Ka-l te н mч п а перев' язу в апьнi лаm ер i ап u 2220 100



Проdуюпu харчування

О п:аrпа пос-пуz (KpL+t KoMyl tал ь нчх)

Ви:атки та зzцоди спецiального

Опllата комунмьних послуг,tа енергоносiiв 2270

оплата теплопостачання 2271

Оплата водопостачанIuI та водовiдведення

Оплата природного газу

Огtлата iнших енергоносiiв та iнших комунzulьних послуг

!ослiдження i розробки, oKpeMi заходи розвиткry по реа,тiзацjii l 2281
державних (регiона,rьних) програм

OKpeMi заходи по реалiзацii державних (регiона.пьних)
2282

програ},l, не вiднесенi до заходiв розвитку

2280

О бс луzо ByBaHtя внуtпрiutнiх борzовuх зобов'язан ь

Обс-,tуzовуванtа зовнi шнiх борzовttх зобов'юань

Cy(lcudii' mа поmочнi mр а нсферmч п iDпрuемсm ва,u
(у с m ановам, орzанiзацiя-м)

Поточнi трансферти орган.лм держzlвного упр.lвлiнrrя iнших
plBHlB

С о tlicbl bl te з обез пече н н я

вuпlапа пенсiй i dопомоzu

Пр u d бання осно Btozo капiпаllу
Прudбання облаdнонtlя i преdlrcmiв dовzоспроковоzо
корLlспування

Капiтальне будiвництво (придбання) житла



Кап ir альне будiвництво (придбання) i нших об' eKTiB

Капiтальний ремоцт житлового фонду (примiщень)

Капiта:lьний ремонт iнших об'ектiв

Рековструкчiя житлового фонду (примiщень)

Рекояструкчiя та реставрацiя iпших об'ектiв

Рестазрацiя пам'яток кульryри, icTopii та архiтектури

Сmворення dерэrавнuх запасiв i резервiв

Прudбання заuлi mа HeMamepiшbHux alctltuBiB

Копimальнi tпрансф ерmu орzансцl dерэrавноzо уlравл iння
aнlдllх plBHlB

KalliпloLtbHi mрансферmu уряdам iHoэeMHux dерасав tпа
Miac н а ро d HttM о р е а н iз ац ilLM

Надання кредитiв органам державного управлiнrrя iнших
plBHtB

Надшlня кредитiв пiдприемствам, ycтaнoвaJ\,r, органiзацiям

Надаяrrя iнших внутрiшнiх



2|3l 4 5 6 7 8 9
Нерзподiленi видагки 9000 650

'Зшоrlrmr рФпорщикш бщп шTi!

Керiвник

Головций бухгалтер

" 06 " лuпtа 2020р.

добненко Нм

пiйлд



Установа

Територiя

Органiзацiйно-правова форма господарювання

Звiт
про надходження та використання коштiв загального фонду

(форма N 2м)
за перше пiврiччя 2020 року

Вitdiл tgльmурu i mурuзму CHoBcbKoi MicbKoi paDu Сновськоео району Чернiziвсько| обласtпi

Сновськ

OpzaH м iсцевоzо саvо вряdу в ання

2]o,rrloK l

ло Поряlк1 скл(lання бюtrжФноi звiтнmтi

ро]llоря]lллка\lи 1 а одсрлчtsачаý]и оюf ж!тl lлх

KotttTiB, зяiветi фонлаrrи lагмьнmt5ов'язксlвого

державного соцlФьного l пеЕсlлlноло

страхуваяня
(пун0 ] розfiлу ll)

за едрпоу
заКоАТУУ
закопФг

Код та назва вiдомчоi класифiкацii видаткiв та кредицванЕя державного бюджету

Код та fiазва програмноi кrrасифiкацii видаткiв та кредитування державного бюджеry
Код та назва тлповоi вiд9м,I9i класифiкачii видаткiв та кредиDrвання мiсцевих бюджетiв 010 - Орган з питань культури, нацiональностей та релiгiй
Код та назва прогрzмноТ класифiкацii видаткiв та кредитування мiсцевих бюджетiв (код та нд}ва Типовоi програмноi класифiкацii видаткiв та кредитувzlнюI
мiсцевих бюджетiв) 1014082 - Iншi заходи в галузi культури i мистецтва

Перiоличнiсть: квартальна (промiжна)
Одиниця вимiру: грц. коп.

Покдзппки
кЕкв
та-lабо
ккк

Код
рядка

Затверджено на
звiтний piK

Затверджено па
звiтний перiод (piK)

залишок на
початок звiтного

рокт

Надiйшло коштiв
за звiтний перiод

(piK)

KacoBi
за звiтний перiод

(piK)

Залпшок
на кiнець звiтного

перiолу (рокry)

2 з 4 5 6 7 8 9

Видатки та яадаяня кредитiв - усього х 010 з70000,00 27б000,00 2з28,00 2з28,00

у тому чпслi:
Поточнi видатки 2000 020 370000,00 2з28,00 2328,00

Оплаtttа працi i ttараэсувапня на заробimtry плаmу 2100 030

Омаmа працt 21 10 040

Заробiтна плата 21l l 050

Грошове забезпечення вiйськовослу.rкбовчiв 2l l2 060

Нарахуванttя на otb,taпy цэацi 2120 070

Вuкорuсmання tпoBapiB i посLlуz 2200 080 365000,00 2328,00 2328,00

Преdмеmu, .маmерiалu, облаdнаttttя mа iнвенmар 22 ]0 090 85000,00 2 328,00 2328,00

Меduка це н m u пп пер ев' язу в tLl ь н i люm ер i ал tl 2220 I00



Проdуmtu

Видатки та заходи спецiа,rьного призначення

Оплата копrунмьних послуг та енергоносiiв

оплата тс плопостачання

Оплата водопостачання та водовiдведення

22,70

2271

Оплата iнших енергоносiiв та iнших комунмьвих послуг

i розробка, oKpeMi заrоdu по реапiзацii'
ёерэюавl ttLt (pez ioH albHw) п ро?рL|t

Дослiдження i розробки, oкpeмi за{оди розвитку по реаJIiзацi'i
державних (регiона,rьних)програм

OKpeMi заходи по реалiзацiI державних (регiональних)
програм, не вlднесенr до змодlв розвитку

Обслуzовуваttм BHytпpitllHix борzовшr зобов'язонь

Обслуzовування зовнituнiх борzовuх зобов'язань

Пmочнi трансферти органа},t державного упрtlвлiнrrя iпших
plBHlB

Пmочнi трансферти уряда^,r iноземних держав та
мiжяародним органiзацЬм

Прudбашп о(lлаdttаttttя i преdлrcm iB dовzосmроковоzо
корuсlпувоннrl

Кап imап bl rc буdiвl tчцtпво (прud(ла пф
Капiталыrе будiвничтво (придбання) житла



1 2 3 4 5 6 1 8 9

Капiтмьне будiвничтво (придбання) iнших об'ектiв зI22 420

капimальнuй реuонrп , ]JU 4з0

Капiтмьний ремонт житлового фонду (примiщень) зlзl 44о

Капiтмьний ремонт iнших об'ектiв з|з2 450

Реконспрукцiя mа ресlпаврацiя 3 140 460

Реконструкчiя >rмтлового фон!ту (примiщень) 3141 470

Рековструкцiя та реставршliя iпших об'ектiв з|42 480

Реставралiя пам'rгок культури, icTopii та архiтекryри 3 143 490

Спlворенttя dерэrавнttх эапасiв i резервiв 3 150 500

Прudбання заuлi mа наvаmерiмьнtлс акmuвiв з 160 510

Ко п i mал ь н i mр ан сф ер tпu 3200 520

Ка пi mаьнi mрансферпu п ia прuемсmвам (ус m aHoBa,tl,

орzанiзацiялчt)
32 10 530

Кап itпaltbHi прансферtпu ореанам dерэrавноzо управлiння
lHlдux plBHlB

3220 540

Каlliпtальнi пtрансферпu уряdолrl iнозе-+uttLrс dерэlсов mа
м i эr н аро d HttM opz ан iз ац iя,+л

32з0 550

Кап i mал ь Hi mра нс ф ерпu нас ел енню 3240 560

В rrугрiшне кредитуваяня 4100 570

Н ad ан ня внуtпр i шн* tqleduп iB 4I ]0 580

Наддlпя кредитiв оргirя,м державного управлiвrrя iнших
plBHlB

411l 590

Надшrня кредитiв пйприсмствам, установам, оргшriзацiям 4112 600

Нададtня iнших внlгцliшнiх кредитiв 41lз б10

Зовнiшне кредитування 4200 620

Hada н ня зовн iulHix креdumiв 42 ]0 630

Iншi видатtи 5000 б40 х 27 1 000.00 х х х х



l 1 3 4 5 6 7 8 9

Нерозполiленi видатки | 9000 б50

'Зшоrм рФпоршяffi бlщц lФir

Керiвник

Гоrrовний бухгоlтер

" 06 " лuпня 2020р.

добненко Нм

пiйлд



Установа

Територiя

фганiзацiйно-правова форма господарювання

. Звiт.
про надходження r використання коштlв, отриманих як плата за послуги

(форма N 4-1м)
за перлце пiврiччя 2020 року

ВiОdiл кульmурu i mурuзму CHoBcbKoi MicbKoi paDu CHoBcbKozo району Чернiziвськоi обласtпi

Сновськ

OpzaH мiсцевоzо ca.l,to вряdуваtt ня

Додаток 2
до ПорядкJ сшцання бюJжепоТ звiтнштi

розпорядника\lи та о](ерrлтвачФrи бюдхшп
коштiв, звiпmтi фондаvи зтшьнообов'rзкового
дсржмного соцlдrьного l оснсlйtIого
страхування
(пунш 1 розлiлу II)

за едрпоу
закоАтуу
закопФг

Код та назва вiдомчоi класифiкачii видажiв та кредитувЕlнIя держ€lвного бюджету
Код та ншва прогрzмноi кrrасифiкацii видажiв та цредитувalння держzвного бюджету
Код та назва типовоi вiдомчоi класифiкачii видаткiв та кредицвання мiсцевих бюджетiв 010 - Орган з пцтань rryльтури, нацiональностей та релiгiЙ
Код та назва прогрzrп,tноi класифiкацii видаткЬ та кредитуванrrя мiсцевих бюджетiв (код та назва Типовоi програмноi клrасифiкачii видаткiв та кредитУвztнюI
мiсцевих бюджсгiв) 1011100 - Надання спецiальноi освiти мистецькими школами

Перiодичнiсть: квартальна (промiжна)
Одиниця вимiру: грн. коп.

Кдсовi за звiтний перiод (piK)

Перерахова | Огрпмапо
но злlпшок | зшпшок

НrдiйuI.rо
юштlв зд
lвlтнип

перiод (piK)
у тоvч чяс|i l бднкiв

Надходження коштiв - _чсього

За лmлlги, що надшся бюдt<ешми устilrовши
згiдно з ix основною дiяльнiстю
Вiл лодаковоТ (rcсподарськоi) лiяльностi

Bi: оренли уrйна бюджепих установ



Вiд рсшiзацii в уmшовленому порядку майна (KpiM
нерутолtого майна)

Фiltat;cr вання

Видяткп - усього

у тому числi:
поточнi видатки

Оплаtпа працi i

х

I
х

забезпечення вiйсъковmтrчжбовцiв

ххх
xl xl х

х .Y xi х

х|х|х

Нарахування на ошаry працi

Вuкорчсtпоння moaapil i послу|

[Iреdл сп u, -uаперiuu, об.l аdнання п а i lt в е, |,п ар

Melu ка.ч ен п u п о п ер ев' я зув u ь Hi

Ошапа послуz (KpLu колунаlьнuх)

Вчdаmм па зqхоdu спецiшьноео прuзнqчення

Опlапq копо)нuьнщ послу? mа uepzoHociiiB

Ошата iнших енергоншiiЪ та iнших комунuьних
пGлуг

,Щослidжаttа i розробru, oKpeui змоdч по реuiзаtlii
dержавн ш (pezioHMbHw) проzрLv

.Щослiлжеяlrя i розрбки, oKpeMi зжоди розвику по

рсшliзацii державних (регiональних) програм

OKpcMi зжоди по реuiзацii дсржшних (регiоншьних)
проtрш, не вцнесенl до заходlа розвитку

Обслуzовуванм вщmрi шнiх борzовш зобов'яза н ь

Обслуzовувапня зовнiшttiх борzовuх зобов'нонь

Субсudii' mа поmочнi mрансферпч пidпрчеuспвш
(1, с п а н о в ut, opz aHi з ацiм)



z 5 6 8 9 ln l2 li I1 l5

Попtочнi mронсферпu уряdаu iлtозаtнuх 0ержов пtа
,t t ix нар о d н шt opz ан Ьац iLv 26з0 370 х х х х х х х

Соцiшьне забеlпечення 2700 з80 х х х х х х х
вumапа пенсiй i dопомоzu 27I0 з90 х х х х х х х
сmuпенdii 2720 400 х х л х х х х
Iншi вuмаmu нас4енню 2730 4l0 х х х х х х х

Iншi поmочнi вudапкu 2800 420 х х х х х х х
капiтальнi вшажп 3000 430 х х х х х х х

Прudбання ocHoBHozo капimму зI00 410 х х х х х х х
Прudбанм облаdнанм i преdлrcmiв dоеоспроковоzо
корuсmуванffi

зI I0 450 й х х х х х х

Капi п шьне бу d i вн uц пв о (п рudба н м) зl20 460 х х х х х х х
Капiшьне будiвницво (придбанш) жтла з2 47о х х х х х х х

Капiтмьне булiвницво (придбаш) irших об'сктiв зI22 480 х х х х х х х

Копimальнuй рыонm з] з0 490 х х х х х х

Капiтшьний ремонт житлового фонду (примiцень) зlзl 500 х х х х х х х

Кшiтшьнкй ремонт iнших об'епiв зl]2 5l0 х х х х х х х

Реко нсп руtцiя па р rcпа врацiя зl40 520 х х х х х х х
Реконс,грукцiя жклового фонду (примiщень) з l4l 530 х х х х х х х

Рекояс,грукчiя та рестшрачiя iяшж об'спiв эl42 540 х х х х х х х
реставрацiя пали'яток кульryри, icropil та архireкryри з14] 550 х х х х х х х

Спворенм 0ержавнw запOсiв i pBepBiB зl 50 ,60 х х х х х х х
Прudбанм зылi mа ныаmерiмьнш aKmuBiB з l60 57о х х х х х х х
Копiпuьнi прансферmч з200 580 х х х х х х х

Копiп MbHi mрансферпч пidпрuжпвut (усmановы,
орzанiзацiш)

з2I0 590 х х х х х х

Капiпшьнi mрансферпu opzaHM depжBHozo
управлlння l ншld pLBHIB

з220 600 х х х х х х х

Копiпшьлi mрансферmч уряdы iнозынш 0ержав
по Mi жнароd пш орzонiзацiпu

з2з0 бl0 х х х х х х х



Керiвник
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Установа

Територiя

Органiзацiйно-правова форма господарювання

Звiт
про надходження i використання коштiв, отриманих як плата за послуги

(форма N 4-1м)
за перлле пiврiччя 2020 року

Вiddiл t<ульmурu i mурuзму CHoBcbKoi MicbKoI padu CHoBcbKozo району Чернiziвськоi обласtпi

Сновськ

Opz ан м iсцевоzо cM,to вряDу в attttл

ДолкLюк 2

Jо I[оря]ку сшцання бюджепоi звiтнштi

розпорялника\ти та одеркувачNи бюджших

коштiв, звiтнштi фондаvи зщмьяообов'язкового
держ8ного соцIшьяого l пенсlиноN

страхуванм
(l(уцьт l роздiлу tI)

за едрпоу
за коАтуу
закопФг

Код та назва вiдомчоi класифiкаuii видаткiв та кредитуванЕя державного бюджету

Код та Еазва програ}rно1 класифiкацii видаткiв та кредитуванюI державного бюджеry
Код та назва типовоi вlдомчоi кrrасифiкацii видаткiв та кредиryвання мiсцевих бюджетiв 010 - Орган з питань культури, нацiональностей та ре.пiгiй
Код та назва програмноi класифiкацii видаткiв та кредиryвання мiсцевих бюджетiв (код та назва Типовоi програмноi класифiкацii видаткiв та кредитування
мiсцевих бюджетiв) 1014030 - Забезпечення дiяльностi бiблiотек

Перiодичнiсть: квартаJIьна (промiжна)
Одиниця вимiру: грн. коп.

Показнпкп l кЕкВ *оо | 
Затверлlкен

, l онlзвlтппп
ряДКа | piK

Отрпмано | коштiв за
зцrшок | звiтний

перiол (piK) | усього

Кдсовi за звiтнпй перiод фiк)

у тому чифl

спрlмOrrхо l, пOrrшaняя
trборmt!посrl мгrльtого фонду

х х з205,17Надходжеlrня коштiв - усього
За послlли, що надаюъся бюдкетrими установами
згiлно з ix mновною лiяльнiстю

Вiд додаковоi (господарсько'0 дiяльностi

у Toity чиqi
п, рдхупкдх в

устаяовдх
беtкlв

раýяriв s

Вiл оренли майна бюджетних устшов



Вiд рсмiзаtii в устшовлсному порялку майна (kTiM
нсрухомого майна)

у тому числi:
поточнi видатки

Нарахуваllня на оплаry працi

Ruкорчспаtня tповорiв i посзуz

IIpedltetпtt об-lцdнання mо iнвенпар

Мr,dч кq.чен пu п а п ерев'язува_l ьн i

080 l 20909.00l х х

Оплаtпа працi i норк!воння на заробimну шапу

Грошове забезпеченш вjйськовослужбовцiв

Опlопа послvz (KpLl KoMyHclbHttx)

Вчdапru па захоdu спецiиьноzо прuзнqчення

Оrulаmа комулuьнш послуz па ettepzoltociiB

Ошата iнших енергоносiiв та iнших комуншьних
послуг

,Щосli|)жепtш i розробкtt, окреui змоdч по реuiзаtlit

!шлiдження i розрбки, oK7cMi зilоди розвитк], по
рсаliзацii лержавних (регiонilьнtrх) лроlрш

OKpeMi зжоди tto реuiзацii державних (регiоншьних)
IlpolpN, не вlднесенl до зцодlв розвитку

Обслуzовl,ван м внупрiшн ix бор2оsчх зоfu в'яань

Обслуzовувон tB зовнiшнLt борzовuх зобов'яа н ь

Субсudii' m а поmочнi mронсферmu пidпрuс:tсп Balt

Попючнi прансферmч ор2qнФ|r dержавноzо

,у п рq ы l н ня I нш lц р l вн l в

EIII#Effi
lEJr9,PiЩi,'
EliIfflffi!f,



Поmочпi пpaHcctlepltttt уряdаu ittозаtнtв dержав па
м iж н а р od н ш opzaц iзо ц Иu

Прudбання облаdнан ня i преdмеmiв dовzмпроковоzо
корuсmуванм

Калiтшьне будiвницво (пр!{дб:цrня) iнших б'екгiв

Капiтмьний ремонт жтлового фонry (примiщень)

Кшiтальний ремонт iнших об'скriв

Реконmрукцiя та реставрацИ iнших об'епiв
пам'яток кульцри, icTopiт в архiтекгури

Прudбання зелlлi по нелоперiмьнш amuaiз

Капiпшьнi пронсферпч орzоншt 0ержавноzо
vпровJliнш Iншйрiвнiо

Капimшьнi прансферпч уряDul iнозаuнш lержов



Керiвник

Головний бухга,ттер
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Установа

Територй

Органiзацiйно-правова форма господарювання

. Звiт.
про надходження r використання коштlв, отриманих як плата за послуги

(форма N 4-1м)
за перше пiврiччя 2020 року

Вiddiл кульtпурu i mурuзtlу CHoBcbKot MicbKo'i palu CHoBcbKozo району Чернiziвськоi обласtпi

Сновськ

OpzaH м iсцевоzо само вряdув анн я

До,]аток 2

до Порядку склщання бюдж{воi ]BiTHФTi

розпорялникtrvи m одержрачаN{и бюджияих
коштiв, звiшштi фондами зшмьнообов'язкового
держаного соцldыtоIо l пенсlиного

стахуваЕнл
(пу(ю l роздiлу II)

за сдрпоу
за КоАТУУ
закопФг

Код.та пазва вiдомчоi класифiкацii видаткiв та кредитуванюI держilвного бюджету

Код та назва програп{ноi класифiкацii видаткiв та ýредитувzlння державного бюджеry

Код та назва типовоi вiдомчоI шасифiкацii видажiв та кредитування мiсцевих бюджетiв 010 - Орган з питань культури, нацiональностеЙ та релiгiЙ
Код та назва програмноi класифiкацii видаткiв та кредицrвzrння мiсцевtлс бюджетiв (код та назва Типовоi програмноi класифiкачii видаткiв та кредитувilння
мiсцевих бюджетiв) 1014040 - 3абезпечення дiяльностi музеiЪ i виставок

Перiодичнiсть: квартальна (промiжна)
Одиниця вимiру: грн. коп.

Кдсовi зд звiтннй перiод (piK)

Перерахова | Оrримяно
но зшишок l зuишок

бднкiв l

кЕкв l код

I prt)HdBB t!очччхd|
| \стrхопдI бrнхiп ,(,fрдIOванi r

Надходження KoluTiB - усьuго

За пmлци, що надлmся бюджflffiми устirновами
згtдно з ii основною дiяльнiстю

Вiд додажовоi (гшподарськоi) дiяльностi

показншки

хВjл орснди майна бюджетних установ __I



Вiл решiзаrii в устшовлеяому порялку майна (KpiM

верlтомого майна)

Ви]дтки - усьоrо

1,тому чнслi:
поточнi видатки

х х' \ х

х х: Х х 452,0(}

*, -r- х

Оплоmо працi i норщуо!ннл но,аробiпну моmу

u, vanlepialu, обlоdнанм mа iнвенпсtр

Меduкаuенпu mа перев'язувuьнi Maпepialu

Вuкорuслпання пюварiв i послуz

Опlаmа tюслуz (KpLu Ko,uyHanbHux)

Вudqпru mа зшоdu ctlaliubHozo прчзначенш

Ошша iнших енергоносiiв та iнших комуяшьних
пФлул

i розробкu, oKpeui змоdч по реиiзqцii

.Щшлiджснш i розробки, oKaeMi зшоди розвитцч по
рсuiзацiТ лсржавних (рсгiонuьних) прогрш

OKpcMi зuоли по рсаtiзацiТ держшних (рсгiонrurьнпх)
прогрш, нс вцнссснl до зцодlв розвиrку

Обслуzовуван ня эовн iul Hix бор2ож зобов'яан ь

СубсчD ii' п а попочнi mронсферпu п idпрuслсп Batt
(),сm qн ов шt t, орz а Hi зоц iM)
Попt оч н i mран сферп u opzaH ы d ержавноzо

упрqвлl ння IHulш pIBHlB



Поmочпi прансферtлu уряdш iлозелчtttх dержав mа

Прчdбанм облаdнанш i прймеmiв dовzоспроковоzо
корuсmування

Кшiтшьнебудiвшrцво (придбанм)штла

Кшiruьшй ремонт rюrтлового фонду (

кшiшьшй reмонт iнших об'сюiв

Реmраtiя пам'яmк культури, icTopii та архiт€кr}ти

Капimuьнi прансфqпч пidпрuсuспвut (успановы,
орzанiзацiм)

Капiп MbHi прансфqлпч opzaHa_u dержавноzо
чпраыlнш lншщ PlBHlB

Капiпшьнi прансферпч уряdм iнозеuнш dержав
п а мiж на роdнш орzанiзо цi*u



Керiвник
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Установа

Територiя

фганiзацiйно-правова форма господарювання

Звiт
про падходження i використання коштiв, отриманих як плата за послуги

(форма N 4-1м)
за перше пiврiччя 2020 року

Вiёliл кульtпурu i mурuзму CHoBcbKoi MicbKo'i padu CHoBcbKozo району Чернiziвськоt обласmi

Сновськ

OpzaH м iсцевоzо са-uо вряdув at t ня

Додаток 2

до Порядку смцщня бюджmоi звiтнmтi

розпорядuик&Yи й олержувачаNlи бюджФtих
кошiв, звiшотi фондами зтмьнообов'язкового
держщноrc соцrмь}Iоlо l понсlilноrc
стрцувшм
(п}нm 1 рфдiлу II)

за едрпоу
за коАтуу
заКоПФГ

Код та назва вiдомчоi класифiкацii видажiв та кредитув€lнюI держaвного бюджету
Код, та назва програмноi класифiкацii видаткiв та кредlтryвапIlll держ.lвного бюджету
Код та назва пlповоi вiдомчоi класифiкачii видаткiв та цредитувzlння мiсцевих бюджетiв 010 - Орган з питань культурп, пацiона.rrьностей та релiгiй
Код та назва прогрzмноi класифiкацii видаткiв та цредичaв:lння мiсцевих бюджетiв (код та назва Типовоi програмноi шlасифiкацii видаткiв та кредитувzlнюI
мiсцевих бюджетiв) 1014060 - Забезпечення дiяльностi палацiв i булинкiв культури, lшубiв, центрiв дозвiлля та iнших rспубних заrс.лrадiв

Перiодичнiсть: квартальца (промiжна)
Одиниця вимiру: грн. коп.

Показникп l кЕкВ

KacoBi за звiтяий перiод (piK)

За послуги, цо надшся бюджетними усruовши
згйпо з ii основною дiяльнiстю

Вй додажовоi (господарсько0 дiяльностi

Вiл оренди мйна бюджmих устшов



Фiнансування

Виддтки - усього

Вiл решiзаlii в устшовленому порялку майна (KpiM

нерухомого майна)

х х | 150459,06

Оплопо працi i нороцлооння на заробimпу моmу

Ruкорuсtпаннл поsарiв i поulz
u оп epi ol u, об.lаdнання п а i нвенп ар

х 115644,1з

х х 105157.48

Ошаmа послуе (KpLu KoMyHanbHux)

Вчdапru mа звоdu спецiмьноzо прuзноченwl

Оптапа комунuьлw послуz па eHepzoHocii|B

,Щослidжаш i розробкч, oKpeui зшоdu по решiзаtlit
dержовншr (pezi оuмьн tx) п pozpau

,Щослiлlкенш i розрбки, oKpeMi зжодл розвитку по

решiзацii державнпх (регiоншьних) прогрш

OKpeMi зжоди по рсuiзацji дсржшних (регiоншьних)
не вlднесенl до заходlв розвIiтку

Обслуеовl,вання внуmрiшнiх борzовш зобов'жань

Обслуzовув а t t ля зов t t iшt t Lx борzовtв зобов' жан ь

Субсud ii' па поп очнi пран сферmu пidпрuсltспвшt
(), с п q н ов o,t t, ор2а н i з ацi м)
Попочнi прансферпч орzqншl dержавноzо

упровлl ння l нullв plBHlB

у тому числl:
Поточнi вшдаткr



2 5 6 8 l0 l1 l] L] l5

Попtочtti пpalcrflepttttt уряdш iпоэutнttх Dержав пtа
lt iж н а р о d н ш opz о н iзац iяu

26з0 з70 х х х х х х х

Соцiuьне забезпечення 2700 380 х х х х х х х
BuLlama пенсiй i dопомоzu 27l0 390 х х х х х х х

спчпенdii 2720 400 х х х х х х х
Iншi вuшаmu носценню 27з0 4I0 х х х х х х

Iншi попочнi вudаmкч 2800 120 600,00 х х х х х х х
Каrtiталыli видатки 3000 4з0 24200_00 х х х х х 24200,00 х х

Прudбан ня осн ов ноzо капiпоJtу зI00 440 24200,00 х х х х х 21200,00 х х
Прudбання облаDнанм i преdлrcпiв doBzocmpoKoBozo
корuспування

зl l0 450 24200,00 х х х х х 24200,00 х х

Кап im мыrc буd iвнuцпво (прudбанш) з1 20 46о х х х х х х х
Капiта,lьнебудiвничmо (прилбанш)житла з2 4,10 х х х х х х х

Капiтuьне булiвницво (придбанш) iншх об'ектiв з122 480 х х х х х х х

Капimольнuй рыонп зl30 490 х х х х Y

Капiтшьний ремонт жтлового фонду (примiщень) зlз l 500 х х х х х х х

Кшiтшьний ремоm iншж об'спrв зl]2 5l0 х х х х х х х

Рыонсп рукцiя m а р ц m авр q 
ц iя зI40 ,2о х х х х х х х

Реконструкцiя мтлового фонду (примiщень) з 14l 5з0 х х х х х х х

Рековсцllкцiя та реставрацй iнших об'спiв з|42 540 х х х х х х х

Рестшрацiя пам'яюк кульfJти, icTopii та архireктури 3 l4з 550 х х х х х х х

Спворенм 0ержавнш зопасiв i paepBiB зl50 560 х х х х х х
Прudбанм зелlлi mа ныаmерiuьнш акпuвiв з l60 570 х х х х х х х
капimщьнi поансdеопu 3200 580 х х -Y х х х х
Капimмьil mрансферпu пi dпр uшmвut (успановьu,
орzOнЬацiм)

32]0 590 х х х х х х

Капiпмьнi mрансферmu ор2анш dержавноzо
управлiнм tншш ptBHiB

з220 600 х х х ч .t х

Капiпuьнi mрансферmч уряdщ iнозынш dержав
п а мiжн ароDнш opz а нiз ацiяu

32з0 бl0 х х х х х х х

ЕнftiЁЕ

ffiffi
Е*#fffi



добненко Нм

пtй лд

Керiвник

Головний бухгалтер

" 06 " лttпня 2020р.



Звiт
про надходження i використання коштiв, отриманих за iншими джерелами

власних надходжень
(форма N 4-2м)

за перше пiврiччя 2020 року

Вildiл кульmурu i mурuзму CHoBcbKo'i MicbKot paDu CHoBcbKozo району Чернiziвсько| обласtпi

Сновськ

Opzalt мiсцевоzо са,l,tовряdування

Код та назва вiдомчоi класифiкаIrii видаткiв та кредитуванЕя державного бюджеry

Код та Ед}ва програмноi класифiкацii видажiв та цредитування держ:lвного бюджету

Код та вазва типовоi вiдомчоi класифiкацii видаткiв та кредитув:rння мiсцевих бюджетiв 010 - Орган з питапь культури, нацiональностей та реЛiГiЙ

Код та назва прогрaп{ноi к.тrасифiкацii видажiв та цредитувzlння мiсцевих бюджетiв (код та назва Типовоi програмноi класифiкачii видаткiв та кредиryванюI
мiсцевих бюджсгiв) 1011100 - Надання спецiальноi освiти мистецькими школами

Перiодичнiсть: квартальна (промiжна)
Одиниrц вимiру: грн. коп.

Установа

Територiя

Оргшriзацiйно-правова форма господарюваЕня

Доlагок 3

до [lорядку смадшня бюджешоi звiтностi

розпорядникLvи та одержувачNи бюrъmих
коштiв, звifrфтi фондами загшьнпrбов'язкового
державною соцlшьного l пенсlйноIо

стрdувшня
(пунш l роздiлу II)

за сдрпоу
закоАтуу
за копФг

показнпки
кЕкв
теlдбо
ккк

код
рядкд

Здтверджено flr
!вlтииЛ piK

Зцшшок ша поч!ток !вiтиого року

ПерерrIоЕдпо
]апil шок

Нrдiйшло коштiв
rr rвiтний псрiод

(piK)

KrcoBi
la звiтлкй перiоа (piK) заллшок

усього
у тому числl на

рахункдх в
vстддовях баякiв

усього

у Torly числl
перераховапl ]

рlýнюв в

чстановах бдllкiв усього

v гоltу числl яд

роrJякаI в
ycr ановяr бrнкiв

l 2 4 5 6 1 8 9 l0 l]

Нддходження коштiв - усього х 0l0 ]600,00 з600,00 х х

Вiд отримших благодiйнж BHecKiB, граrrriв та ларункiв х 020 з600,00 х х х 3600,00 х х х х



Вiд пiдприсмсm, оргшiзщiй, фiзшних miб та вiд iнших бюджствих
установ ;IJIя виконшня цiльових зжо.цlв, у тому числl злодiв з

вi;tчуження лля суспiльнлтх погрсб земельних дiлянок та розмiщення
на них iншltх об'сктiв HepyxoMol о Mil-lнa. що ttсрсбувшь у лpttBat нiй
власrlштi фiзичних або rсридичних шiб
Вищих та професiйньтехцiчних навчшьних зшадiв вiд розмiщення
на депозиш пш,асово вйьних бюджетних коштiв, огриман,Jх за
надання платних послуг, якщо таким зшадш законом надано
вlдповцне право; кошш, що отрим)шь держшнl l Koilf}IlдIbнI вищl
навчальнl заклади, дФжавнl HaykoBl установи, держшнl l комунальнt
заклади к]льryри як вцсотш, HapжoBaнl на зilишок кошпв на
поmчних paxyнKilJ(, вiдкрrгшх у баrкд( державного секору ,шIя

розмlщенrя шасних нцход2кень, отиманих як шата за пос,туги, що
яадаються яими згiдно з основною дiяльнiстю, блшодiйяi внески та
гранм

Вiд решiзацiТ майновпх прш на фйьми, вихiднi матерiа.ти фiльмIв та

фiльмокопiй, cвopeнi за бюджФнi коm за державним замовленням

х

Видlткн та нддання кредптiв - усьоrо

Наржувшш на оплаry працi

МеOuкьuенпч па перев'яцвuьнi маmерiuч

Оmапа комунuьнш поuуz па eHepzoHocii'B

Оплата водопостачаrrш та водовiдведенш

Оплmа iнших енергоншiiв m iнших комуншних послуг



Щослi.ажснш i розробки, oKpeMi зжоди розвитýr по рсаiзацii
державних фегiокшьних) прогрш

OKpcMi зжоди по решiзацii державних (регiоншьних) rrрогры, ве
вrднесенl до зжодlв розвитку

Обауzоq,ванм вф,прiшнiх борzовш зобов'на нь

Обсlуzовува н ня зовп imttix борzовuх зобов'яза н ь

Субсч dii' m а попочнi mрон сферm u пidпрuеuсп вш (1,сm ановш,
ор2анiзацiм)

Поmочнi прансферmu opzolш dержавноzо управIiння i+mux

Поmочнi прансферmu уряdмt iнозымlх dержав mа мiжнароdнш
орzанвацш

Капiruьне будiвницво (прялбщпи) iнших об'скiв

Капiта:rьний ремонт житлового фонду (примiщень)

Реконструкцiя та реставрацiя irrших б'cKTiB

Сmооренм ёержавнш запасiв i реэервiв

Прudбанш зылi mо нщаперiаlьнw аmuвiв

Капimмьнi mрансферmч п i dпрu ыспвul (усп aHoBoll, орzанiзацiм)

Кшiшьний jкших об'сюiв



хх
хх

Кl пiпuьнi прансферпч н асuыню
Внуrрlшнс кредитувапня 4tm

Наданlrя вrтуrрiпдriх кредитiя 4l l0 | йо

наданlrя iнших вrтуmiшяiх кDе-шггiв 4l lз
Зовнiшпекредшт}ъання 4200

Керiвник

Головний бухгштер

" 06 " лuпня 2020р,

лобненко Нм

пi.йлд



Установа

Територй

Органiзацiйно-пр:lвова форма господарювztннrl

Звiт
про надходження i використання коштiв, отриманих за iншими джерелами

власних надходжень
(форма N 4-2м)

за перлае пiврiччя 2020 року

Вildiл tсульmурu i mурuзму CHoBcbKoi MicbKo'i padu CHoBcbKozo району ЧернЬiвськоi обласlпi

Сновськ

Opza н м iсцев ozo с alt to вряdув ання

Долаток З

до llорядку склаJанш бюдr(етноi jвiтнфтi

розпорядникФIи та одержувачами оюджФих

коштiв, звiшФтi фондши загальнобов'язкового
держшноrc соцtцьвого l пе rсlйяо]о
стрцуванця
(пуню 1 роз:iлу II)

заеЩРПОУ
заКоАТW
за КоПФГ

Кол 1а назва вiдомчоi класифiкаrrii видаткiв та кредитуваннlI державЕого бюджеry
Код та назва програмноi класифiкацii видаткiв та кредиц/вzlння державного бюджету

Код та назва мповоt вiдомчоi класифiкачii видаткiв та кредrц/вашrrr мiсцевих бюджетiв 010 - Орган з питань культури, нацiональностей та релiГiЙ
Код та назва прогрIмноi класифiкацii видаткiв та кредиryванrrя мiсцевих бюджетiв (код та назва Типовоi програ:r,rноi класифiкацii видаткiв та цредитуваншl
мiсцевих бюджетiв) 1014030 - Забезпечення дiяльностi бiблiотек

Перiодичнiсть: квартальна (промiжна)
Одиниця вимiру: грн. коп.

показники
кЕкв
таlабо
ккк

Код
рядка

Зrтверджепо Hr
]!lтний pix

Здлишок Hr початок 1вlтдого року

Перераховrно
]шкшок

KrcoBi
ш звiтнлй перiол (piK) заJtиIхок

усього
у loмy числl Bl

рацflках в

устаповlх бапкir
чсюго

у тому числl

перераrовднl ]
рдryпЕв Е

чстaflовдх бдцкiЕ

нlдiйшло коштi!
1д rвiтний перiод

(piK)

усього
у Toll) чис]Il на

PaI}HKax в
\стд|tовах бдпкiв

2 } ] 6 7 в 9 i0 l?

IIддходження коштiв - усього х 0I0 27l95,00 27I95,00 х х

Вй отримшж благодiймх BHecKiB, грштiв та ларункiв х 020 27l95.00 х х х 27195,00 х х х

EEsiHE

,ffiffi
ЁЕfiffiii



Вiд пiдприсмm, оргмiзшtiй, фiзияих осiб та вiл iнruих бюджетних

устшов для виконшня цlльових здодlв, у тому числ! зilодlв 3

вiдчуження лля суспiльнrх пqгреб земельних дjлянок та розмiшекня
на них jншлLх об'скtiв Hcpyxollot о майна. цlо цсрсбувюrь у прtLчаtнiй
власнrcтi фiзtrчних або юридлlчних miб

| 
Вищих m прфесiйно-технiчних н:lвчшних зшадiв вiд розмiщення

| на депозитах пмчасово вiльник бюджmнх коштiв, огриманнх за
н4дшш плfrнtrх послуг, якщо TaKltM з:лкJlадш закоЕом надано
вiаповi,l,не пршо; кошм, що отримуlогь лержшнi i копrуrшьнi вищi
навчzщьнi ишади, дФжшнl HayKoBi уmнови, .f,ержавнl i комуншьнi
зашади к7льтури як вцсотш, Hapa(oвaнl на залишок кошпв на
поmчних раýцках, вИкрrтйх у бшка( держшного сектору для
розмlщенш шасних надходкень, отримших як плаm эа послуги, цо
надаються ними згiдно з шновною лiяльнiстц блшодiйнi внески та
гранп

вiд решiзацii майнових прд на фйьми, вихiднi матерiши фiльмiв та

фiльмокопiй, cBopeяi за бюджетнi кошти за держ:lвнш зшовленням
або на умовах

х

I

Видrтш тд надання кредитiв - усього

Омапа працi i нароч|ванш на заробiпну мапу

Меduкьуенmч па перев'язуваън i лоперi шu

Омапа комунuьнш поuуz mа ыерzоносii|в

Оплата водопmтачшш та водовiдведення

Оплата iнших енергоносijв та iнших комунuьних пФлуI



.Щrcлiдженш i розробки, oKpcMi зцоди розвитку по реаliзацii

OKpelri захоли по решiзацii державних фсгiоншьнпх) програм, нс

Обслуzовув а н ня вн1 пlр i шн ix борzовuх зобов'юа н ь

ОГлuуzовув at лв зов t t i шч Ь борzовuх зобов'юа нь

Субсui)ii mа поmочнi mрансферmч пidпрuаtспвы (1,сmановшt,

орzанiзоцiы)

Попочнi mрансферmч ореанш dерлrовноzо упраuiнм iншuх piBHiB

Поmочнi mрансферmu уряdшl iнозынu dержов mа лiжнароdншt
орzаll.зачш

Прudбанtв облоdнанtя i преdмепiв doBzocmpoKoBozo корuспування

Кшiтальне булiвницво (прилбаtlня) житла

KarriшbHc будiвниrrво(прилбшпя)iнших б'eKTiB

Кшiruьнlrй рсмонт житлового фонду (примiщень)

Кшiтальний ремонт iнших об'спtв

Реконструкчiя житловоrо t]rtlнлу (примiщепь)

цiя ta реставрачrя illших об'сmв

Реmшрацiя trш'яlок куль]ури, icюpii m

Прudбонш зеuлi mо trc,uuпl,piolbHm оffiuвiв



2 3 4 5 6 1 t 9 l0 ll 2

Капimальнi mрансферпu уряdам iнозынш dержав па мiжнарйншu
орzанвацм з2з0 бl0 х х х х х х

Ка пiпмьнi п р а нсф ерпl н асu ш н ю з240 б20 х х х х х х
Вн]ггрlшне кредиryвання 4lm б30 х х х х х х

Надшrл вЕуrрfuшiх rрешrтiв 4l l0 640 х х х х х х
Налаяня ltрелптiв органам державного упразлiнш iнших piBHiB 4l 650 х х х х х х
Наданш кредrгiв пiдприФ{сrвлi, установам, оргдliзацiхм 4l 660 х х х х х х
Наданlrя iнших BrryrpimHix крептгiв 4l lз 6,1o х х х х х х

ЗовнIшпе коелптуьдння 42ф 68{l х х х х х х
Н4даяня зовнiшнiх щlедmiв 42l0 690 х х х х х х

КерЬник

Головlп.rй бухгалтер

" 06 " лuпня 2020р.

лобненко Нм

пiйлд



Установа

Терrrорiя

фганiзацiйно-правова форма господарювання

Звiт
про надходження i використання коштiв, отриманих за iншими джерелами

власних надходжень
(форма N 4-2м)

за перлае пiврiччя 2020 року

Вiddiл lgльtпурч i tпурuзму CHoBcbKoi MicbKot pailu CHoBcbKozo району Чернiziвськоt обласtпi

Сновськ

OpzaH мiсцевоzо само вря dy в ан ня

Долаток З

до Порядку сшцання бюджетяоi зBiTHocTi

розлорялникаrtи та одержувачФlи бtоджЕгtlих
коцтiв, звiцфтi фондаrtп зшшьнобов'язкового
держшлого соцlшь}tоIо ! пенсlиного
стцування
(пуuп l роз:iлу II)

за сдрпоу
закоАтуу
закопФг

Код та назва вiдомчоi шrасифiкачii видаткiв та кредитуваннrI державного бюджеry

Код та Еазва прогрzмноi класифiкацii видаткiв та кредиц/ванtп державного бюджету

Код та назва типовОi вiдомчоi класифiкацii видаткiВ та цредитувzlНня мiсцевиХ бюджетiВ 010 - ОргаН з питднЬ кульцфи, нацiопальностей та релiгiй
код та назва програмноi класифiкацii видаткiв та кредитувzlння мiсцевих бюджетiв (код та назва Типовоi програil{ноi класифiкаuii видаткiв та кредиryванЕя

мiсцевиХ бюджегiв) 1014060 - ЗабезпечеНня дiяльносТi палацiВ i будинкiВ культури, lспубiв, центрiВ дозвiлля та iнших rсrlубних заrоrадiв

Перiодичнiсть: квартаJIьна (промiясна)
Одиниця вимiру: грн. коп.

Покдзники
кЕкв
таlдбо
ккк

Код
рядка

Здт!ерджешо пt
]вlтпffш plк

Зшишок пs почrток звiтшого року

Перерrхоадцо
fшиluок

нцiйшло коштi!
rr ]вiтяяй псрiол

(plK)

кд(
]а tвlтишя ]

ов!

tepio,r (piK) залхшок
KiKeilb ]вiтяого пеDiолч aоою'|

усьOго

у тому чисJо ша

раrJпкдх в
ycTalloBar бяпкiв

ус l,(l го

у тому чхслr
перерахоьдпl ]

рдх}тюЕ l
чстаповдх башкiв усього

у Totty числl ха

раlункдr в
\стдновах банкiв

6 7 8 , l0 |2

надходження коштiв - vcbol о х 0I0 l9750,00 l9750.00 х х

Вiд огримших благодiйних BHecKiB, грштiв та дарункiв х 020 I9750,00 х х х l 9750,00 х х х х



Вiд пiдприемсв, оргшiзацiй, фiзичких шiб та вiд iнших бюджетних

устшов для виконання lllльових зilодlв, у тому числl зжодlв з

вiдчуження дш суспiльних погреб земельних дiлянок та розмiщення
на них iнших об'сктiв rtерукомого MaiH4 що перебуваюrь у приватнiй
влrcнrcтi фiзичних або юрtrдичних miб

Вищих та прфесiйнотехнiчних ншчшьних зшадiв вiд розмiщення
на депозиш 1имчасово вiльних бюджетних коштiв, 0ц)иманих за
нцшш шагних пGлуг, якщо тжим зшадам зiшоном нацано
вiдповiдне право; кошти, що 0трим).кпь лержшнi i комунальнt вищi
ндчальнi мклади. державнl HayKoBi установи, державнI l комунальнi
зшади кульryри як slлсmки, HapaxoBaHi на залишок кошiв на
поючних рд(унках, вiдкрийх у бд{ка)( держшного секору для
розмlщення масвих надходжень, отримаяих як шrата за посlrym, що
над:rються ними згiдно з mновноюдiяльяiсm, блтодiйнi внесхи та

Вiд реuiзацiТ майнових Й; на qiльми, вихiднi матерiали фiльмiв та

фiшмокопiй, cвopeHi за бюджетнi кошти за держшним замовленIям
або на умовж фiншсовоТ пiдтримки

Впддтки та надання кредитiв - усього

у тому чпшl:
Поточпi видrткп

Оплапа працi i нара4|вання но

Преdмепu, Mamqiшц облаdнанw па iнвыmар

Вudqпкu mа зохоdu спецiшьноzо пршначення

Оплата iнших енергоносiiв та iнших комуншьяих послуI

I

xl



l 5 7 9 I0

loclidжeHM i розробкu, oKpe,ui змоdu по ршiзацii'dержавн|х
(реziоншьнш) проzраu

2280 280 х х х v х х

.Щослiдженш i розробки, oKpcMi зжоди розвrку по решiзацii
державних фегiонuьних) прогрш

228l 290 х х х х х х

OK?eMi зжоди по реuiзацii держа8них Фегiоншьних) прогрш, не
вlднесенl до зжодlв розвитку

з00 х х х х х х

Обслуzовllван ш борzосщ зобо в \зон ь 2400 зI0 х х х х х х
Обслуzоq,вання внуmрiшнiх борzовш зобов'яан ь 2410 з20 х х х х х х
ОГtuуzоqlвання зоsн i ш l l ix бор?ов uх эобов'юан ь 2420 зз0 х х х х х х
Поmочнi mрансферпu 2600 ]40 х х х х х х
Субсud ii mа поmочнi пран сферmu пidпрuаrcmвм (7,сп aHoBa,tl
орZанiзацiы)

26l0 350 х х х х х х

Попочнi прансферmч ореанш 0ерэсовноzо упраыiнм iншш piBHiB 2620 зб0 х х х х х х
Поmочнi mрансферmч уряdйl iнозынш dержав mа мiжнароанш
орzанlзацш

26з0 з70 х х х х х

Соцiшьне забезпечення 2700 380 х х х х х
вuмопа пенсiй i dопомоzu 27 l0 з90 х х х х х х
Спuпенdii' 2720 400 х ч х х х х
lншi вumапч насuенню 27з0 410 х х х х х х
Iпшi поmочнi вudопru 2800 420 х х х х х х

Кдпiтuьнi впдатки 3000 430 15600,00 х х х х r5600,00 х х
Прulбанпя ocHoBHozo капiпuу зI00 140 I5600,00 х х х х I5600,00 х х
Прudбанм облоdнанu i преdlrcпiа dовzrcmроквоzо корuспування зl l0 450 1 56о0,00 х х х х l5600,00 х х
Ко пimшьне фdiвнuцп во (прudбан м) зl 20 460 х х х х х х
Кшiтшьне будiвяицво (придбшня) житла з l2l 410 х х х х х
Кшiтшьне булiвниrгво(прилбання)iнших об'спiв з122 480 х х х х х х
Капiпшьнuй рыонп зl з0 490 х х х х х х
Каtiтшьний ремонт ж1]lоsого фонлl (пркмiщень) 31] l 500 х х х х х х

Капiтальвий ремокт iнших об'сюiв 3 1з2 5l0 х х х х х

Реконсп ру t<ц iя mа ресmав ра ц iя зl 40 520 х х х х х х
Реконструкцiя хсrглового фонлу (прямiщснь) з l4l 5,}0

Реконс,грукчiя та реставрацiя irlших об'сmiв з142 540 х х х х х

Рестшраtiя пам'яmк куltьтlри, icropii та архireкryри з l43 550 х х х х х х

Сmвораw dерlсавнш зопасiв i pBepBiB зl 50 560 х х х х х х
Прudбанм зшi па HuraпepiaтbHB aKmuaiB з l60 570 х х х х х х
капiпuьнi mоонсфсоmu 3200 580 х х х х х х

Капimшьн i mронсферm u пidпрuемспвшt (усmановш, орzанiзацiм) 32 ]0 590 х х х х х х
Капiпшьнi mрансферmч opzaHut ёержавноzо управлiнш iншш piBHiB з220 боо х х х х х х



Капiпольнi пронсферпч уряdаu iн!,1ынш dержав mа мiжнароdншu
орzанвацш

Капiпшьнi прансфqпч населенн п

Внугрiшпс креднryвання

Надщlrя кремгiв органам державного

наллrвя зовнiшнiх

Керiвник

Головний бухгалтер

" 06 " лuпм 2020р.

добненко Нм

пiйлл



Установа

Територiя

Органiзацiйно-пр.lвова форма господарювання

Звiт
про надходження i використання iнших надходжень спецiального фонду

(форма N 4-3м)
за перше пiврiччя 2020 року

Вiёdiл кульпурu i mурuзму CHoBcbKoi MicbKo:i palu CHoBcbKozo району Чернiziвськоi обласtпi

Сновськ

OpzaH Mic цевоzо с M,to вря dy в al tt tл

Долаток 4

до Порядку склцщня бюджтноi звiтнштi

розпорялвиками та олержувачами бюджroих
коштiв, звiпштi фондачи зшмьнообов'язкового
держшноrc соцiФыlого i ленсiйною
стdувщм
(пунп l розлiлу II)

за сдрпоу
за КоАТУУ
заКоПФГ

Код та назва вiдомчоi масифiкацii видаткiв та кредитування держaвного бюджету

Код та назва прогрiмноi класифiкацii видажiв та цредитувапЕя державЕого бюджету

Код та назва типовоi вiдомчоi класифiкацii видажiв та цредичв:lння мiсцевих бюджетiв 010 - Орган з питань культури, нацiональностей та релiгiй
Код та Еазва прогр.мноi класифiкацii видажiв та кредитувzlння мiсцевих бюджетiв (код та назва Типовоi програмноi класифiкацii видаткiв та кредитув:lнюI
мiсцевих бюджетiв) l0l7З24 - Будiвництво установ та зашrадiв культури

Перiодичнiсть: квартальнд (промiжяа)
Одиниця вимiру: грн. коп.

покдзникп l таlабо у тому чпql шо

рахупшх,
устаgоваr

банкiв

| у тому чишi
| персроховапi r

усъого | рахуякlв в

Видlтки та надання кредштiв - усього

Оплапл поаui i наDшвання на rаDобiпнч мапч | 2100



Заробiтна плаm

Грошовс забезпечення

увшня на оп_]аl_\ llрдl]

повOрlб l пос-lуa

Преdм еmu,,uоп ер iцц, облаdн вн ня па



2 з 6 7 8 9 l0 2 l]

ПрuOбанм облаdнанм i преdмеmiв dовzоспроковоzо корuсп),влнм 3 ]]0 ]90

Кап imмьне буd iвнuцпво (пр чdбання) 3 l20 400

Кшiшьне будiвницво (придбшвя) мтла з t21 41о

Капiшьrrе булiвницво (придбанш) iнших б'ектiв з|22 42о

Капimмьнuй раюнm 3]з0 4з0 I98209,00

Капiтшьний ремою житлового фондl (примiщень) зз 44о

Кшiтшlьний ремонт iнших об'епtв зlз2 450 l98209,00

Реконmрlкцiя па респаврацiя 3140 46о 1706921.00 635370,82 545м5,82 89725.00

Реконструкцiя жrглового фоIцу (примiщеБ) з 14l 41о

Реконструкцiя та ресшрацiя iншж б'сrгiв эl42 480 l70692 1.00 бз5з70.82 545а5,82 89725,00

рестшрачй пам'яток культури, icmpii та архiтекryри з l4з 490

Сmвореню dержавнш запасiв i резервiв зl50 500

Прudбанм землi па ныаперiйьнш акmuвiв з160 5l0

Капiшьui прансферmu 3200 ý20

Капi пмьнi прансферпu п id прuыс пш (усmановаu, ор2он iзацiм) 32]0 530

IGпiпмьнi mрансферmu орzанш dержавноzо упраuiння iHutlx piBHiB з220 51о

Капiпuьнi mронсферmu уряdш iнозынш ёержав mа мiжнароdнш
ор2анвочlялa 32з0 550

Ка пiпu ьн i mран сфер mu насu е нню з240 560

Вrrугрiшне l9едиryвшш 4l0o 570

наланш вrrуrрiшнiх кредrтiв 4l l0 580

[Iадання кредитiв opruiш держшною упршлiнrrя iншх piBHiB 4lll 590

Нвдшш кредитiв пiдприемствам, уmовам, орruiзацiям 4l l2 600

Нqдшня iнцптх вrrугрiшнiх кредшiв 4l lз бl0
3овнiшне цредитувшня 420о 62о

Надшш зовнiшнiх кредrтiв 42lo бз0

Iншi видаш 5000 640 х l905l30.00 х х х х х х к х

'З-о"пmr рФпорщиши бщж rошЬ

Керiвник

Головний бухгалтер

" 06 " лuпня 2020р.

добненко Нм

пiйллч



Установа

Територiя

Органiзацiйно-правова форма господарюв.lцня

Звiт
про заборгованiсть за бюджетними коштами

(форма N 7м)
на 07 лuпня2020роt9

Вitdiл lульmурч i mурuзму CHoBcbKoi MicbKo'i padu CHoBcbKozo району Чернiziвськоi обласmi

Сновськ

OpzaH мiсцевоzо с ам о врлDу ваннл

Додаток 7

до Порядку смцшня бюдж*ноi звiтнштi

розпорядникilvи та одсржувачщи бюджmtих
кошiв, звiшштi фондачи зтмьнообов'язкового
держшного соцlшьного r ленсlиноrc
стрцування
(п}ню ] роздiJlу lI)

за едрпоу
закоАтуу
за коПФг

Код та назва вiдомчоТ класифiкацii видаткiв та кредIfг)вrlннJI держaвного бюджету

Код та Еазва прогр:мноi класифiкацii видаткiв та цредlтryванЕя державного бюджету

Код та назва типовоi вiдомчоi класифiкацii видажiВ та кредитувzlНrrя мiсцевиХ бюджетiВ 010 - ОргаН з пптакЬ культури, нацiопальностей та ре.пiгiй

код та Еазва прогрzlмноi класифiкацii видаткiв та цредтг)в:лння мiсцевих бюджетiв (код та назва Типовоi програмноi к.гlасифiкацii видаткiв та цредитувitнЕя
мiсцевиХ бюлжегiв) 1010lб0 - КерiвнпцтВо i управлiнНя у вiдповiдНiй сферi у MicTax (MicTi Киевi), сеJIищдх, селах, об'€днанпх територiальних громадах

Перiодичнiсть: квартальша (промiжна)
Одиниця вимiру: грн. коп.

скJIадена: за загальЕим, спецiшrьним фондом (потрiбне пити).

поrФзппlсt кЕкв Код
рrцкr

.Щебiторська заборговапiсть Кредиторська заборгованiсть

3аркстровапi
бюджетяi
фiнlшсоЕi

lобов'яltшпя пдп! почlшк
lвrтffого року,

усьоm

сппсдцl 1д
перlод t
почrт1ý/

]вlпото porq

нl почtток
]вiтного polý/,

vcbom

шд кiиець звlтлого перiоду (poKf)

сппсlиl la
перlод 1

почак,
]вlтllого року

Фоt(y)

чсьоre

l шеl

усьоro
l шel

пIштроченr
просцочеffа

TepMrH ошдтп
якоr пе HlcTlB

перiоду (року)

2 з 4 6 8 9 l0 2 lз

Доходп х 010 х х

Видатки - усього х 020 l1149J5 l114925 11749,25

у тому числi:
Поточпl видатки

2000 030 L114925 l1749,25 |7749,25

ffiffi



2 6 8 9 0 l2 l.]

Оплаtпа працi i нарахування на заробimпу плаrпу 2l00 040 l77t9,25 l7719,25 l7719,25

Оплапа працi 21 10 050 l4549,25 ] 4549,25 l4549,25

Заробiтна гrпата 21l1 060 |4549 25 I.15,19,25 l.,l549,25

Грошове забезrrечення вiйськовослужбовчiв 2|12 070

Нарахуваlня на оплаry працi 2l20 080 з200,00 з200,00 з200,00

Вuкорuсtпання tповарiв i послуz 2200 090

Преdмепu, лалперiалu, облаdнанrв mа iнвенtпар 2210 ]00

Меduка,uенlпu mа перев'х]увмьнi .uаmерi алu 2220 ]]0
Проdукmч харчування 2230 120

Омаmо послуе (KpiM KoMyHMbHttx) 2240 130

В u d аm Ku н а Bi d ряd эсе нн я 2250 140

Вudаmкu mа захоdu спцiмьноzо прuзначенwt 2260 150

Оплаmа комунальнuх послу2 пlа eчepzoHocii|B 2270 60

оплата теrшопостачzlнtul 227l 70

Оплата водопостачанIuI та водовiдведення ,)1) 80

Оплата електроенергii 22,7з 90

Оrшата природного газу 22,74 200

Оrrпата iнших енергоносiiЪ та iншlтх ком)ла.llьних посJIуг 22,15 210

Огшата енергосервiсу 22,1б 22о

,Щослidэrемв i розробкu, oчpelli захоdu по реалiзацii'
d ер эп авнш (р ezio н мьн uх) п р о ?р алl

2280 230

,Щослiджешrя i розробки, oкpeмi зФ(оди розвитку по реалiзацii
державних Фегiональних) програм

228'. 24о

OKpeMi заходи ло ремiзацii державних (регiональних)
програм, не в!днесенl до зzlходlв розвитку

2282 250

О бслуzо вува н н я б opzo в uх зо бо в'язо н ь 2400 260

Обслуzовуваl п в внуmрйлнLх борzовлм зобов'язань 24 l0 270

Обслуzовуванttя зовнituнiх борzовlL\ зобов'язань 2420 2в0
Поttлочн i пран сф ер rrlu 2600 290

Субсudii' mа поmочнi прансферmu п idпрuеilсmвLu
(ус mан ов ам, ор zа н iз ацi Mt)

2610 300

Попочнi tпрансферtпч opzaHau dерэrcавноzо управлiння iHluux
pIBHlB

2620 3]0

Попочlti lпраttсферпu уряdа,u iнозаuнuх dерэrав mа
Mi ыс н а р о d HtlM о р z а н i з ац iялl

2630 320



Капiпапьнi tпрансферпu уряdам iноземнчх dерэtсав mа
м i жнцю d HttM ор z aHi з ацiялl

Кап im м ьн i mр ансферmu наса|ен ню



, 4 б 1 9 l0 ll l2 з

Разол х 580 17749J5 l7719,2s l7719,25

'У хiqчrrй бщfi rsiпфi рщ 1З9О по 570 н. шф@.

КерЬник

Гоrrовний бухгшrгер

" 06 " лuпм 2020р.

добненко Нм

пiйлп



Устшrова

Тери:горiя

фганiзацiйно-прЕвова форма господарювzlння

Звiт
про заборгованiсть за бюджетними коштами

(форма N 7м)
на 07 лuпня2020року

ВilDiл кульtпурu i mурuзму CHoBcbKoi MicbKot padu Сновськоzо раilону Чернiziвськоt обласtпi

Сновськ

Ор zaH м iсцевоzо салt о вряdув анн я

Долаток 7

до Поряку сшцання бюджпоi звiтностi

розпорrдника\fi та олержувачыи оlоджФц
коштiв, звiпштi фондfuuи rшапьпфбов'rзкового
держшного соцlцьяого l пенсlияою

стрцувшкя
(пlтr l розлi:tу II)

заедрпоу
закоАтуу
закопФг

Код та назва вiдомчоi uасифiкацii видаткiв та цредитувдrня державного бюджету

Код. та назва прогрaмноi класифiкацii видаткiв та кредиryваннJI державЕого бюджету

Код та назва типовоi вiдомчоi шrасифiкацii видаткiв та кредитувzlння мiсцевих бюджетiв 010 - Оргаrr з питань культури, нацiональностеЙ та релiгiir
Код та нд}ва прогр:мноi класифiкаrlii видаткiв та цредицвzlння мiсцевих бюджетiв (код та назва Типовоi прогрzмноi класифiкацii видаткiв та кредитУвzШЮI

мiсцевих бюджегiв) 1011100 - Надання спецiальноi освiти мистецькими школами
Перiодичнiстъ: квартальна (промiжна)
Одиниця вимiру: грн. коп.
Форма скJIадена: за загаJIьним, спецiальним фонлом (потрiбне пiдкреслити).

пl кiнець ]вiтпого перiоау (року)

пr кiflець tьlпого перiоду
(pot9) сппсашl Ja

перlод r
початку

]Еiтпого року

ЗаресФров8нi
бщжетнi
фiпашсовi

lобов'яlдппя на
кшGць 1в!тпоl 0

перiоду (рок},)

llpoq рочсна
TepMiH оплати i

якоl пе нlФлв l



па заробilпr.у плаrпу

Заробiтна п_ ,rLl

Грошове за()сзtIечення вiйськовослужбtlвчiв

Нарахування на оплаry працi

]

м0
й
06о

070

2] 10

2lll
2l|2





з 4 5 6 1 t 9 0 li 12 Iз

Разолс х 580 26Е27,7в 26Е27,7t 26t27,7Е

|У riqчнiЛ бфiй шiffii рщ t З90 пп (70 ре шffi,

КерЬник

Гоlrовний бухгатпер

" 06 " лuпня 202ф,

Добненксl НМ

пi.йлп



Установа

Територiя

Органiзацiйно-правова форма господарюв€lння

Звiт
про заборгованiсть за бюджетними коштами

(форма N 7м)
на 07 лuпня 2020 pot<y

Вiddiл кульпурu i tпypuurty CHoBcbKoi MicbKoi раdu Сновськоео району Чернiziвськоt обласmi

Сновськ

Орzан мiсцевоzо cartl о вря dy ваttнл

Долаток 7

до Порядку склцшня бюджешоi звiтнштi

розпорцlшкеvи та одоржувачши бюджФих
кошiв, звiшщтi фоцами зщмьнообов'язкового
держФвого соцlшьного r пепсIиЕоrc
стрцуваЕня
(л)тm l роздi.пу lt)

за сдрпоу
закоАтуу
заКоПФГ

Код та назва вiдомчоi класифiкацii видаткiв та кредитувzlннJI державного бюджету

Код,та Еаlва прогрiмпоi класифiкацii видаткiв та цредитуванюI державного бюджету

Код та назва типовоi вiдомчоi класифiкацii видаткiв та кредичвzlнrrя мiсцевих бюджетiв 010 - Орган з пштднь культури, нацiональностеЙ та ре,пiгiЙ
Код та Ед}ва прогрzмноi класифiкацii видаткiв та цредитувzшня мiсцевих бюджетiв (код та назва Типовоi програмноi масифiкачii видаткiв та кредитУВ.rНЕЯ

мiсцевих бюджетiв) 1014030 - Забезпечення дiяльностi бiблiотек
Перiодичнiстъ: квартальна (промiлtна)
Одиниця вимiру: ц)н. коп.
Форма скJIадена: за загальним, спецiальним

покдзппхrr кЕкв Код
рядкд

.Щебiторська заборгованiсть Кредлrторська заборrованiсть

Заресстровднi
бщreтнl
фiнrпсовi

tобов'яцпflя на
dлсць звiтпоt о

перiоду (роý,)

flд почlток

rьlтнOго року,
усьоm

спцсдпl зд
перiод r
почдтку

звlтвого poraT

ва почrток
lвrпого року!

усьоm

цl кiшець lвiтшого перiоду (роь])

слпсдш{ la
пер|од l

lВlТНОГО РО\-]"
vcbore

l пеl

l 2 5 6 7 8 9 i0 Iз

Доходи х 0l0 х к

Видаткп - усього х 020 l60l4зJб r60143.зб l6014з-зб

у тому числi:
поточнi вшдатки

2000 0з0 l60l43Jб - l60l{зJб r6014-з.зб



Оплаmа працi i ttармування на заробiпну

Заробi гна плата

Гроul t-lBe забезпеченЕя вiЙськtlвослужбовцiв

12601116| - l26лJJ,36

I26()+] lб

Нарахування на оплату працl

Преdлrcmu, моmерiмu, облаittаlпtя mа iнвенmар

МеOuксurcнmu mа пеIJев' язу вал ьнi,uапер iшu

оъ,tаmа послуz (Kpi,tl комуна.l bHux)

Вudаtпкu па змоdu спецiмьноzо прuзначенм

Опаmа KoMyHaLtbHux послу2 mа

оrцrата теплопостачiшн;I

Оrшата iнших енергоносiiЪ та iнших ком)rцдIьних посл).г

,Щослidэrcення i розробtм, olcpeMi захоdu по реалiзацii

Дослiдження i розробки, oKpeMi змоди розвитку по реа.гliзацii
державвrтх (регiональних) програм

OKpeMi заходи по реалiзацii державних (регiонмьних)
не вlднесенl до заходlв розвитку

Обслуzовуваппя борzовuх зобов'язань

Обслуzовуваluп вlrymрiшttiх борzовuх зобов'язаltь

Обслуzовуваlпtя зовltitultiх борzовtк зобов'язаttь

Псlmсlч Hi mрансферmч opzaHcbu dержавноzо управлiння i н шuх
plBlllB



Капimапьнi mрансферmu уряdам iноземнuх dерсюав mа
м i 7lcч а р о d Hu 14 ор Z анiз а ц iя-ц

Кап im альн i mр ан с фер пu н аселен н ю



l 2 з 5 6 7 t 9 0 lI l2 lз

Разо-п х 580 l601|r,r6 lMl1336 I60113,36

|У дЬчпii 6rщФii цlтffii рf,uи r З90 !о 57О ю шфl]М

Керiвник

Головний бухгаrrтер

" 06 " лuпм 2020р.

q/&-U
добненко Нм

пiй JIд



Установа

Терrrгорiя

фганiзацiйно-правова форма господарювання

Звiт
про заборгованiсть за бюджетними коштами

(форма N 7м)
на 01 лuпня 2020 pot<y

Вiddiл кульmурu i tпурuз.му CHoBcbKoi MicbKo'i раdu Сновськоzо району Чернiziвськоi обласtпi

Сновськ

Opza н м iсцевоzо само вряdув al t t t я

Додаток 7

до Порядку смцщня бюджевоi звiтпштi

розпорядllикNи та одержувачNи оюлжФих

кошiв, звiпштi фондыи зтмьпообов'язкового
держФt]ого соцlФьного l пенсIияою

стцування
(п}ъп l рфдiлу lI)

за е!РПОУ
заКоАТW
заКоПФГ

Код та назва вiдомчоi класифiкацii видаткiв та кредитуванЕя держaвного бюджеry
Код,та назва програмноi кпасифiкацii видаткiв та кредитувашu державного бюджету

Код та назва типовоi вiдомчоi класифiкачii видаткiв та IФедиц/вilння мiсцевих бюджсгiв 010 - Орган з питань культури, нацiональностей тд релiгiй
Код та нtrtва програмЕоi шrасифiкацii видаткiв та цред}rryванrrя мiсцевих бюджетiв (код та назва Типовоi програrr.Iноi к-тrасифiкачii видаткiв та кредитуваншI
мiсцевих бюджетiв) 1014040 - Забезпечення дiяльностi MpeiB i впставок
Перiодичнiсть: квартальна (промiжпа)
Одиниця вимiру: грн. коп.
Форма скJIадена: за загдIьним, спецiальним

у тому числi:
Поточнi видаткп

квкв l коД

.Щебiторська заборгованiсть | Кредп,горська заборгованiсть

3аре€строЕдпi
бюлжетнl
фiшаsсовi

]обо!'яtдflпя шl
кlrець звlтного
перiоду (роьа)

пl Ёяець rвiтпоrc шерiолу
(potv)

сппсlнl зl
перlол r
почaтý

1вlтпого рок]

Hr Ёнець lвiтного перiолу (лоч)



Оплаtпа працi i

Заробiтнil плага

фLlшове забезпе,tення вiЙськовослужбовчiв

Нарахування на оIrлаry лрац1

2] 10

2llI

]

u0
050

ьа
-0n

0s0

0и





2 з 5 6 7lt 9 l0 l 17 lз

Разом х ý80 415|Gм llýl68, 11516Et

ly riсrчиfi бшжпll шiffEi рщ t З90 по 5?0 яс щоrншrьс"

КерЬник

Гоtовний бцгалrrер

" 06 " лuпм 2020р.

добненко Нм

пiйлд

d



Установа

Терlггорiя

Органiзацiйно-правова форма господарювання

Звiт
про заборгованiсть за бюджетними коштами

(форма N 7м)
на 01 лuпня2020року

Вilёiл кульmурч i mурuзму CHoBcbKoI MicbKoi padu CHoBcbKozo району Чернiziвськоi обласtпi

Сновськ

Ор zан мiсце во zо само вряdу ван ня

Долаток 7

до Порщку склцанвя бюдхешоI звiтностi

розпоршникаvи та одержувачаNlи оюджФ]их

кошiв, звiпrcтi фондаvи зтмьнообов'язкового
держшного соц,Фьного l пенсlивоrc
стцувшня
(пlню l розяiлу II)

за едрпоу
закоАтуу
заКоПФГ

Код та Еазва вiдомчоi класифiкацii видажiв та кредIfryв€rнЕя державного бюджету
Код та Еч[зва прогр.мноi кпасифiкачii видаткiв та цредитрtlнЕя державного бюджегу
Код та вазва типовоi вiдомчоi класифiкацii видаткiв та кредитування мiсцевих бюджетiв 010 - Орган з питань культури, нацiональностей та релiгiй
Код та нлrва прогр:tмноi класифiкацii видаткiв та IФедrтryванrrя мiсцевrтх бюджетiв (код та назва Типовоi програмноi класифiкацii видаткiв та кредитувЕlнIuI
мiсцевих бюлжетiв) 1014060 - Забезпечення дiяльностi палацiв i булипкiв кульryри, шlубiв, центрiв дозвiлля та iнших клубЕих зашrадiв

Перiодичнiстъ: квартальна (промiжна)
Одиниця вимiру: грн. коп.

складена: за загмьним, спецiальним фондом (потрiбне пiдкреслити).

010

020

у тому числi:
Поточнi видатки 0з0

3аркстроваяi
бшжетнl
фiпансовi

lобов'яrанпя пr
кiнсць звiтяого
перlоп! (року)

яl Ёнець звiтпоrо перiолу (лок9
шl юнець t!ltffого перюду

(ро,су)



Оплаtпа працi i нарахуваllltя ,lo заробitпttу плаmу

Нарахувшlня на оплаry працi





2 ] 5 6 1 t 9 l0 tl 12 lз

Разом х 580 2l|690,9| 211690,91 2ц690,91

'У riсrчllй бщit miтHqi щ з 3я) оо J7o не Фшffi

КерЬник

Гоrrовний бцгаlггер

" 06 " лuпм 2020р.

добненко Нм

пiйпI



Установа

Територй

фганiзачiйно-правова форма господарювання

Звiт
про заборгованiсть за бюджетними коштами

(форма N 7м)
на 0l лuпня2020року

ВidOiл кульmурu i tпурuзму CHoBcbKoi MicbKot раOu Сновськоео району Чернiziвськоt обласtпi

Сновськ

Орzап Mic це Bozo calt to врл dyB att t tя

Долаток 7

до Порядку смадшш бюджmоi звiтнrcтi

розпорядникши та одержrysачNя бюджФих
кошiв, звiшmтi фондаvи зтшьншбов'язкового
держшного соцlшьного | псясrйноrc
стрцувщня
(л}tп l роздijrу lI)

за е!РПОУ
заКоАТУУ
заКоПФГ

Код та назва вiдомчоi класифiкацii видаткiв та кредитув€lння державного бюджеry

Код, та нaвва прогрaмноi ктlасифiкацii видаткiв та кред?rryваншI державного бюджету

Код та назва типовоi вiдомчоi класифiкацii видажiв та щредиц/вання мiсцевих бюджетiв 010 - Орган з питдЕь культл)и, нацiональностеЙ та релiгiй
Код та назва програIr{ноi класифiкачii видаткiв та цредитуванrrя мiсцевих бюджетiв (код та назва Типовоi програмноi класифiкацii видаткiв та кредитувzrнЕя

мiсцевих бюджетiв) 1014081 - Забезпечення дiяльпостi iнших заrсrrадiв в галрi культ}?и i мпстецтва
Перiодичнiстъ: квартаJIьна (промiжна)
Одиниця вимiру: ц)н. коп.
Форма скJIадена: за загальним. спецiаrrьним фондом (потрiбне пiдкресл

у тому числi:
Поточпi видатки

Зарестрованi
бrqлжfrнl
фiцдясовi

зобов'яuппя нa
trlпсць звlтпого
перiоду (року)

Bl кiшець rriтшого перiоду (pobtr)

ffi
EbtrffiTf,



2I00

2] ]0 i 050

2lll 060

2l|2 070

Оплumа послуz (KpiM комунапьнuх)

В u0 цп Kzt на в id ря ёэrc ення

Ei*д]Effi
ЁtrЁЁtЁ
ЕI!+Ёfr+,:f;



l з 6 8 9 0 2 L]

Соцiмьне забезпечення 2700 330

вuплаmа пенсiй i dопомоzu 2710 340

Спuпенdil' 2720 350

I Htпi Bu пл аrпu нас ел енню 2730 360

IHuti поtпочнi вudапкu 2800 370

Капiтальнi влlдатки 3000 з80

Пр u ё бання о сн о Bвozo кап iпалу з I00 390

Пр udбанм облаdнанtlя i преdмеmiв doBzocmpoчoloao
корuсlпування

31 10 400

Капimuьне буd iвнuцtпво (прudбання) зl20 410

Капiта,тьне будiвництво (придбшrня) житла з l2l 420

Капiта.пьне булiвничтво (придбшня) iнших об'ектiв з 22 430

Капimальнuй реллонlп 3 30 440

Капiтальний ремонт житлового фонду (примiщень) J зl 450

Капiта,rьний ремонт iнших об'екгiв J з2 460

Реконсmрукцiя па респаврацiя J 40 470

Рекопструкцiя житлового фовдr (примiщень) з 4| 480

Реконструкчй та рестазрацй iнших об'ектiв , 42 490

Реставрачй пам'яток ryльтцlи, icTopii та архiтекryри J 4э 500

Сmворення dерсlсавнuх запасiв i резервiв 3 50 5l0
Прudбанм землi па немаперiоulьнuх акпuвiв з l60 520

Ка п i пalt ь Hi mр ан с ф ер п u 3200 530

Капimмьнi mрансферпu пidпрuем cmBa,lt (усmановам,
орzанiзацiям)

з2 ]0 540

Капimмьнi mрансферпu opza H.zM dерэюавноzо упрамiння
lншuх plBHlB 3220 550

Капitпмьнi tпрансферmч уряdаu iноземмlх dерэсав mа
м i ctcH о р о d н u,tl ор z aHi э ац i ям 3230 560

Капimм bHi mрансферmч н аселен н ю 3240 570



2 з 4 5 6 7 t 9 l0 lI ,2 lf

Разом х 580 19r5а$ I9550,16 l9550,16

' У хiсrчяfi бфiй rriпйi рщ з З90 по 570 в. эшФffмt

КерЬник

Головний бухгатпер

" 06 " лuпltя 2020р.

добненко Нм

пiйлд



Установа

Територiя

фганiзацiйно-правова форма господарювання

Звiт
про заборгованiсть за бюджетними коштами

(форма N 7м)
на 01 лuпня 2020 pot<y

Вiddiл lульmурu i tпурuзму CHoBcbKoi MicbKoi раDu CHoBcbKozo району Чернiziвськоi обласttti

Сновськ

Ор zап м iсцевоzо cM,t о вря dyB att t t я

Доlаток 7

до [lорядку сшцшня бюдж*яоi звiтностi

розllорядниками та одер)кувачами бюджmrкх
коштiв, звiвфтi фондfuvи загмьнообов'язкового
лержФного соцlмьного r пеIIсlиного

стцувщш
(Iryпm l роздi-ту II)

за едрпоу
за коАтуу
заКоПФГ

Код та назва вiдомчоi класифiкачii видаткiв та кредитувzrннJI державного бюджету
Код та Еазва прогрzмноi класифiкацii видаткiв та кредитування держztвного бюджету
Код та назва типовоi вiдомчоi класифiкацii видаткiв та кредлгувilння мiсцевих бюджетiв 010 - Орган з пцтань кульryрц, нацiональностей та релiгiй
Код та назва прогрzмноi класифiкацii видаткiв та кредитувzlння мiсцевих бюджетiв (код та назва Типовоi програмноi к.пасифiкачii видаткiв та кредитувzIння
мiсцевих бюджетiв) 1011100 - Надання спецiальноi освiти мистецькцмп школами
Перiодичнiсть: квартальна (промiжна)
Одиниця вимiру: грн. коп.

скJIадена: зазагalльним, спецlzlJlьним

у тому числi:
Поточнi видатки

пiдкреслити).

Кредпторська заборгованiсть

Заре€qрованi
бюджетlti
фiнашсовi

lобоп'яlдпня ня
кlнець ]BllHol(l

перiод) (року)

Кол 
|pЯllкa | пl почlток

!вiтноro рох?,

I

ша кiяець lвiтшого перiоду (ро\:у)

flд юffець lblтEom псрlоду
Фоку)



Оплаmа працi i ltapaxyBattttя tta эаробitплrу плалпу

Оплапа працi

Заробiтна плата

Грошове забезпечення вiйськовослужбовчiв

Нармувшrня на отшату працl



Капimольнi mрансферmu уряdа,+l iнозеuнtм Dерэtсав па
м i эlсн ар о d н ttлt opz анiз ац iям

Кu п im мь н i mрансферпч населен ню

]230

]240



} 4 5 6 1 t 9 l0 ll l2 l]

Раzом х ý80 l102,00 l69,00 6272,00 20Е1,00

| У хigчцfi бюдInй BiTffii рщй ! З90 оо 5?О п. щffit

Керiввик

Головний бухгалrтер

" 06 " лuпtя 2020р.

добненко Нм

пiйлп



Установа

Територй

Оргавiзацiйно-правова форма господарюв.lння

Звiт
про заборгованiсть за бюджетними коштами

(форма N 7м)
на 01 лuпня 2020року

Вitliл lgльmурu i mурuзму CHoBcbKoi MicbKo'i palu CHoBcbKozo раrtону ЧернЬiвськоi обласtпi

Сновськ

Ор zaH м iсцевоzо ca,lto вря 0у BaHtt я

Додаток 7

до Ilорядку смшшня бюджшоi звiткостi

розпорялЕикши та оlеряqвачши бюджФнш
коштiв, звiпштi фондши зшцьнообов'язкового
держФного соцIмьпого l псцсlиною

стцувшня
(пунп l розлi-ту II)

за едрпоу
закоАтуу
закопФг

Код та назва вiдомчоi класифiкацii видаткiв та кредитув€lншI державного бюджету

Код,та Еазва прогрiмноi класифiкацii видаткiв та цредттryвання держalвного бюджету

Код та Еазва типовоi вiдомчоi класифiкадii видаткiв та кредитувilння мiсцевих бюджетiв 010 - Орган з питань кульцфп, пацiональностей та релiгiй
Код та rrазва проIрамноi класифiкаtii вlлдажiв та цредицвzlння мiсцевих бюдr<етiв (код та назва Типовоi програмноi класифiкаuii видаткiв та кредитуванюl
мiсцевих бюджетiв) 1014060 - 3абезпеченяя дiяльностi палацiв i будинкiв кульц/ри, lшубiв, центрiв дозвiлля та iнших rстrубних заlслаДiв

Перiодичнiсть: квартальна (промiжна)
Одиниця вимiру: грн. коп.

скJIадена: зазагаJIьним, спецiальним (потрiбне пiдкреслити).

у тому числi:
поточяi видаткш

Кредпторська заборгованiсть

Заре€строваяi
бцлжетнl
фiпапсовi

tобов'яuпшя пд
кlпець lвlтного
псрiоду (року)

яа Ёшець lвiтяого перiоду (року)

l

Доходи

EHaffliE
ffi*#FJ

fuffi
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Капimмьнi mрансферmч уряdом iноземнuх dерссав mа
м i эtсна ро d н u м ор z aHi з а t 

1 iям

Капimал ь н i mрансфер mч н ace,|let н ю



7 4 5 6 1 t 9 l0 12 l]

Разом х 580 l076,15 629,50 629,50

' У fiсrщй бмФй iliTHФi рцш . Э90 до 570 л. Фо!яюкм
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ПОЯСНIОВАЛЬНА ЗАПИСКА
за перше пiврiччя 2020 року

Вiddiл кульmурu i mурuзму CHoBcbKoi MicbKot раdu
CHoBcbKozo району Чернiziвськоi обласtпi

Сновськ

Установа

Територiя

фганiзацiйно-правова форма
господарювання

за е!РПОУ

за коАтуу

за КоПФГ

бюджетiв 010 - Орган з

Opza н м iсцевоzо само вряdува н ня
Код та назва типовоi вiдомчоi класифiкацii видаткiв та кредитування мiсцевих
питань культури, нацiональностей та релiгiй
Перiодичнiсть: квартальна
(промiжна)

Кредиторськоi заборгованостi по поточним зобов'язанням на кiнець 2 кварталу 2020 року
- за платежами до бюджету - 74202,22 rрн;
- за розрах}т{ками за товари, роботи, посJýти - 629,50 грн.;
- за розрахунками з заробiтноi плати та MaTepiirлbнe забезпечення по ТВП - 347582,86 грн.;
- за розрахунками iз соцiальЕого страхування - 104900,00;
- iншi поточнi зобов'язання - 7154,З7 rрн.
Кредиторська заборгованiсть по доходах на 0l липня 2020 року становить - 2530,95 грн,, а саме;
по КТКВК l0l1l00 по платi за навчання - 2084,00 грн.
по КТКВК 1014060 по платi за оренду - 446,95 грн.

.Щебiторська заборгованiсть по доходах на 0l липЕя 2020 року становить l69,00 грн. а саме:
по КПКВК l0l1100 по батькiвськiй гшатi за навчання 169,00 грн.

,Щебiторськоi заборгованостi по видатках uемае. Небюджетноi заборгованостi немае. Виконання кошторисiв
видаткiв по загальному та спецiальному фонду на )цримання закJIадiв культури проведенi в межах коlrlторису.

.Щля зарахування коштiв в казначействi вiдкрито 37 рахунок.
Залишок коштiв на рахунках загального фонду на 01 липня 2020 року становить - 13908,85 грн., а саме:
КIIКВК 1014060 - 8928,85 грн.
КПКВК 1011100 - 4980,00 грн.
Залишок коштiв на спецiальних paxyнKzlx на 01 липня 2020 року становить 156355,18 грн., а саме;
КПКВК 1011100 - спецiальний фонд- 10979,68 грн.
КПКВК l014030 - спецizrльний фонд - 3205,17 грн.
КПКВК 1014040 - спецiальний фонд - l5З9,04 грн.
кПкВк l014060 - спецiальний фонд- 140631,29 грн.
Залишок коштiв на iнших рахунках (бюджет розвитку) на 01 липня 2020 року становить 89725,00 грн.,
КПКВК l0l'7З24 - сllецizrльний фонд - 89725,00 грн.
Залишок коштiв на iнших рахунках (матерiальне забезпечення по ТВП) на 01 липrrя 2020 року становить

20799,83 грн.,
Вiдхиленнi касових видаткiв загЕIльному фоrrду вiд фактичних видаткiв по КЕКЕ} 2l11 в зв'язку з наявнiстю

кредиторськоi заборгованостi з виплати зарплати TepMiH сплати якоi не настав.
Вiдхилення касових видаткiв загаIIьному фо"ду вiд фактичних видаткiв по КЕКВ 2|20 в зв'язку з наявнiстю

кредиторськоi заборгованостi з виплати зарIшати TepMiH сплати якоi не Еастав,
Вiдхилення касових видаткiв загzlльному та спецiального фонду вiд фактичних видаткiв по КЕКВ 2210 в

зв'язку з наявнiстю запасiв на початок року та на кiнець 2 кварталу 2020 року та наявнiстtо кредиторськоi

Королкпй опис осЕовшоi дiлльшостi уоrпови
Нrймеп}таннс оргапу, якому пЦпорядкоsапа i Середшя чисцьнiФь

успповl | лрдцlвпвюв
1 ]

Вiмiл кульryри i туриlму СновськоТ Micbкoi ради Сноrcького району Чернiгircькоi облаоi об'цнуе TaKi
заuдди культури:
Сновська центршiзомша бiблiотечна система проволm бiблiшечне обсrDгов)мння населення
clloucbKoi MicbKoi рц{.
Снопсьхий iсторпний музей иймасться поrryляриицiсю нацiоншьноi та культ5lрноi спцщини.
Сllовсьхий будиЕок культури, сйьськi будинки кульцри, сiльськi шуби, нарлнi колеreивн займашюя
кул ьтурнедозвiшсвим обслуговумн ням яассленяя.
Сновськадитяча музична школа - лочатковий спецiшiзомнлй мистецький навчцьний rашад
Велсяня бlмштерського облiку проюдшюr ценцшiзошою бухгшерiсю

Сновська MicbKa рада , l41



заборгованостi на 01 липня 2020 року.
Вiдхиленнi касових видаткiв з€гальному фонду вiд факгичних видаткiв по КЕКВ 22'15 ь зв'язку з HMBHicTro

паливного брикегу, дров напочаток рокута на KiHeIp 2 KBapTalry2020poKy.
Виконання кошторисiв видаткiв по спецiальним коIцтах проведенi в межах коurторису.
У2 кварталi 2020 року надiйшла благодiйна допомога в нат)фzlльнiй формi ца cyl!ý/ 29579,ОО грн., а саме:
ЮIKBK 1014030 - 26429,00грц. поКЕКВ 3110;
КПКВК 1014060 - 3150,00грн. поКЕКВ 2275
У 2 квартаЛi2020 року на спец рахунКи (бю.шкеТ розвrпсу) надiйпшО копrтiВ на загальЕУ суму: 545645,82 грн.

а саме:
кПкВк 101-7з24 - спецiальний фонл - 545645,82 грн.
У2 кварталi 2020 рокУ надiйшло матерiальне забезпеченrц по ТВП та на похованюI на ср{у 87007,73 грн

Цобненко НМ

пiйлд

" 0б " лuпм 2020р.



Установа

Територiя

Органiзацiйно-правова форма
господарювання

пснсlиного страхуваllllя
(rlyHбy 5 роlf,iл} Ll)

Щовiдка
про дебiторську та кредиторську заборгованiсть за операцiями, якi не

вiдображаються у формi J\Ъ 7д, ЛЪ 7м <<Звiт

про заборгованiсть за бюджетними
коштамиD

на 0] лuпня 2020 року

Вiddiл кульmурu i tпурuзму CHoBcbKo'i MicbKoi раdu
CHoBcbKozo райопу Чернiziвсько'i обласmi

Сновськ

Opzat t rlti с це воео ca.tto вряdуваl tt tя

/lодrrох 26

ло Порялху скпФlаl rrя о о;tжлноТ звiтнmтi

рФпорядпикши la одсржувачаvи бrоме гlrих
KotttTiB, звiтнштi фонлами

за еЩРПОУ

заКоАТW

за копФг
Код та назва вiдомчоi кrrасифiкацii видаткiв та кредитуванIя державного бюджеry

Код та назва типовоi вiдомчоi класифiкацii видаткiв та кредIrryвання мiсцевrтх бюджетiв 010 - Орган з питань
культури, нацiональностей та релiгiй
Перiодичнiсть: квартальна (промiжна)
Одиниця вимiру: грн. коп.

назва показникiв Код
рядка

На початок звiтного року
На KiHellb звiтtrого

перiоду (року) l

дебет кредит дебет кредит

2 3 4 5 6

! о пом oz а i к ом пе нсацit zромаlя Ho+t 010 I2I22,77 I 2I22,77 20799,83

доломога i компенсацii громадянам, якi постражда,ти
внаслiдок Чорнобильськоi катастрофи

0ll

допомога по тимчасовlи непрацездатностl, вагlтностl l
лологак, на поховання

0l2 l2l22"7,| 11111 11 20799,83

Розрахунки за операцiями з внугрiвiдомчоi передачi
запасlв

020

Розр cLxyt lKu зо de позumпu,+tu оп ерацiя,лl u 030

з грошовими документами, матерlмьними цlнностями
та lнlпими дспозитними операцlями

03l

у залишках коштlв на рахункaй 0з2

IHlua заборzованiсtпь

у tпому чuслiflJ: 040

поdапlкu пlа зборu уmршuанi з dопо-ttоzu по
пt u.tt часов iй t rc працезl аmносmi

041

042

043

044

045

046

047

048

049

Крсдиторська заборгованiсть за бюджетними
зобов'язаннями, не взятими на облiк органап4и
казначейства

050 х xl

Розрьункu за iнuluмu операцiяuu
У пrому,tuслi[I]:

060



Керiвник

Головний бухгшrгер
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