
                              Фінансовий звіт
                                       про надходження та використання всіх отриманих коштів

                           за 2019 рік

Надходження коштів – 
усього

3908563.26

Видатки -  усього 3910203.00 3908563.26
Заробітна плата 2111 2622868.20 2622033.88
Нарахування на оплату праці 2120 568774.00 568663.41

Предмети, матеріали, 
обладнання та інвентар

2210 102055.00 102045.54

Медикаменти та 
перев'язувальні матеріали

2220 2500.00 1932.55

Продукти харчування 2230 245663.00 245546.55

Оплата послуг (крім 
комунальних)

2240 32252.00 32252.00

Видатки на відрядження 2250 803.10 803.10

Оплата водопостачання та 
водовідведення

2272 32976.00 32976.00

Оплата електроенергії 2273 82705.00 82704.20

Оплата природного газу 2274 210503.00 210502.80

Оплата інших енергоносіїв 
та інших комунальних 
послуг

2275 8915.70 8915.64

Інші поточні видатки 2800 188.00 187.59

Надходження коштів – усього 355596.00 23888.93 255715.09 5661.60

За послуги, що надаються 
бюджетними установами 
згідно з їх основною 
діяльністю

355596.00 255715.09 5661.60

Видатки- усього 355596.00 х х 273942.42
Продукти харчування 2230 355596.00 х х 273942.42

Надходження коштів – 
усього

12629.00

Від отриманих благодійних 
внесків, грантів та дарунків

12629.00 12629.00

Видатки- усього 12629.00 0.00 12629.00
Предмети, матеріали, 
обладнання та інвентар

2210 12629.00 12629.00

Надходження коштів – 
усього

92100.00

Видатки -  усього 92100.00 92100.00
Придбання обладнання і 
предметів довгострокового 
користування

3110 92100.00 92100.00

Завідувач закладом дошкільної освіти              Л.М.Петрівська

Комунальний заклад "Липовецькі ясла-сад № 1 "Сонечко"

1.Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

Найменування КЕКВ
Затверджено на 
звітний рік (зі 

змінами)

Надійшло 
коштів за 

звітний період 
(рік)

Касові за 
звітний період 

(рік)

Залишок на 
кінець 

звітного 
періоду (року)

2. Звіт про надходження та використання коштів, отриманих як плата за послуги

Найменування КЕКВ
Затверджено на 
звітний рік (зі 

змінами)

Залишок на 
початок звітного 

року

Надійшло 
коштів за 

звітний період 
(рік)

Касові за 
звітний період 

(рік)

Залишок на 
кінець 

звітного 
періоду (року)

3. Звіт про надходження та використання коштів, отриманих за іншими джерелами 
власних надходжень

Найменування КЕКВ
Затверджено на 
звітний рік (зі 

змінами)

Надійшло 
коштів за 

звітний період 
(рік)

Касові за 
звітний період 

(рік)

Залишок на 
кінець 

звітного 
періоду (року)

4. Звіт про надходження та використання інших надходжень спеціального фонду

Найменування КЕКВ
Затверджено 

на звітний 
рік (зі 

Надійшло 
коштів за 
звітний 

Касові за 
звітний 

період (рік)

Залишок на 
кінець 

звітного 
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