
 
Фінансова звітність про надходження та 

використання всіх отриманих коштів  
за 2019 рік 

 

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) 
Надходження коштів - усього   4256856,28   
Видатки - усього  4258246,00  4256856,28  
Заробітна плата 2111 2729311,80  2729311,12  
Нарахування на оплату праці 2120 625312,00  624946,92  
Предмети, матеріали, обладнання 

та фнвентар 
2210 104740,00  104712,07  

Медикаменти та 

перев’язувальні матеріали 
2220 2500,00  1932,55  

Продукти харчування 2230 258000,00  257939,46  
Оплата послуг  

(окрім комунальних) 
2240 39910,00  39541,04  

Видатки на відрядження 2250 2022,90  2022,85  
Оплата водопостачання та 

водовідведення 
2273 133076,00  133076,00  

Оплата електроенергії 2273 133076,00  133076,00  
Оплата природного газу 2274 260861,00  260860,97  
Оплата інших енергоносіїв та 

інших комунальних послуг 
2275 11845,30  11845,30  

Інші поточні видатки 2800 195,00  195,00  

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 



 

 
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) 
Надходження коштів - 

усього 
 370191,00 25420,10 265271,43  5864,80 

За послуги, що 

надаються бюджетними 

установами згідно з їх 

основною діяльністю 

 367591,00  262670,33  5863,70 

Від реалізації в 

установленому порядку 

майна (крім 

нерухомого) 

 2600,00  2601,10  1,10 

Видатки - устого  370191,00 х х 284826,73  
Предмети, матеріали, 

обладнання та інвентар 
2210 2600,00 х х 2600,00  

Продукти харчування 2230 367591,00 х х 282226,73  

 

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) 
Надходження коштів - усього  25355,20 25355,20   
Від отриманих благодійних 

внесків, грантів та дарунків 
 25355,20 25355,20   

Видатки - усього  25355,20 0,00 25355,20  
Предмети, матеріали, 

обладнання та інвентар 
2210 25355,20  25355,20  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4. Звіт про надходження та використання інших надходжень 
спеціального 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) 
Надходження коштів - усього   946478,01   
Видатки - усього  946501,00  946478,01  
Придбання обладнання і 

предметів довгострокового 

користування 

3110 27460,00  27460,00  

Капітальний ремонт інших 

обєктів 
3132 919041,00  919018,01  

 


