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

/
Звіт 

про надходження та використання коштів загального фонду 
(форма N 2м)

за 2019 рік

Золотоніська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат Черкаської обласної'ради
Золотоноша

йно-правова форма господарювання Комунальна організація (установа, заклад)
іва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету
іва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету
іва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 006 - Орган з питань освіти і науки
®а програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування 
іюджетів) 0611070 - Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими 
ими закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку

за ЄДРПОУ 
заКОАТУУ 
заКОПФГ

КОДИ
21382170

7110400000
430

ість: річна 
іиміру: гри. кой.

Показники
КЕКВ 
та/або 
ккк

Код 
рядка

Затверджено на 
звітний рік

Затверджено на 
звітний період (рік)

Залишок на 
початок звітного 

року

Надійшло коштів 
за звітний період 

(рік)

Касові 
за звітний період 

(рік)

Залишок 
на кінець звітного 

періоду (року)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Видатки та надання кредитів - усього X 010 11714004,00 11714004,00 11125987,68 11125987,68 -

у тому числі: 
Поточні видатки 2000 020 11714004,00 - 11125987,68 11125987,68 -

ці і нарахування на заробітну плату 2100 030 8964039,00 - 8902653,28 8902653,28
ЦІ 2110 040 7347573,00 7347573,00 7347542,91 7347542,91
іата 2111 050 7347573,00 - 7347542,91 7347542,91
безпечення військовослужбовців 2112 060 - - -
і на оплату праці 2120 070 1616466,00 1616466,00 1555110,37 1555110,37
іня товарів і послуг 2200 080 2747819,00 - - 2222626,21 2222626,21
іатеріали, обладнання та інвентар 2210 090 370000,00 - - 361353,19 361353,19

Е t-ZA-z



1 2 ( 3 4
іменти та черев ’язувальні матеріали 2220 100 60907,00
ти харчування 2230 ПО 1148298,00
і послуг (крім комунальних) 2240 120 397000,00
:и на відрядження 2250 130 23100,00
и та заходи спеціального призначення 2260 140 -
комунальних послуг та енергоносіїв 2270 150 741514,00
теплопостачання 2271 160 -
водопостачання та водовідведення 2272 170 22800,00
електроенергії 2273 180 199954,00
природного газу 2274 190 515760,00
інших енергоносіїв та інших комунальних послуг 2275 200 3000,00
енергосервісу 2276 210 -
гення і розробки, окремі заходи по реалізації 
шх (регіональних) програм 2280 220 7000,00

сення і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації 
их (регіональних) програм 2281 230 -

заходи по реалізації державних (регіональних) 
не віднесені до заходів розвитку 2282 240 7000,00

іування боргових зобов ’язань 2400 250
ування внутрішніх боргових зобов 'язань 2410 260
ування зовнішніх боргових зобов 'язань 2420 270
трансферти 2600 280

та поточні трансферти підприємствам 
ам, організаціям) 2610 , 290

трансферти органам державного управління інших 2620 300

рансфсрти урядам іноземних держав та 
ним організаціям 2630 310

е забезпечення 2700 320
пенсій і допомоги 2710 330
ї 2720 340
іти населенню 2730 350
очні видатки 2800 360 2146,00

Капітальні видатки 3000 370
я основного капіталу 3100 380
я обладнання і предметів довгострокового 
тня 3110 390

'Є будівництво (придбання) 3120 400 -



5 1 7 8 9

60907,00 60684,85 60684,85
1148298,00 894393,39 894393,39

- 391261,57 391261,57

- 18465,90 18465,90
- - -

741514,00 493953,31 493953,31
- -

22176,00 22176,00
194088,15 194088,15
276681,16 276681,16

1008,00 1008,00
- -

2514,00 2514,00

- -

7000,00 2514,00 2514,00

-
708,19 70S.79

- -



1 - 2 < 3
: будівництво (придбання) житла 3121 410
: будівництво (придбання) інших об’єктів 3122 420
ш ремонт 3130 430
їй ремонт житлового фонду (приміщень) 3131 440
їй ремонт інших об’єктів 3132 450
щія та реставрація 3140 460
щія житлового фонду (приміщень) 3141 470
щія та реставрація інших об’єктів 3142 480
я пам’яток культури, історії та архітектури 3143 490
державних запасів і резервів 3150 500
землі та нематеріальних активів 3160 510
і трансферти 3200 520
трансферти підприємствам (установам, 

м) 3210 530

трансферти органам державного управління
в 3220 540

трансферти урядам іноземних держав та 
им організаціям 3230 550

трансферти населенню 3240 560
Внутрішнє кредитування 4100 570

утріїиніх кредитів 4110 580
)едитів органам державного управління інших 4111 590

)едитів підприємствам, установам, організаціям 4112 600
ших внутрішніх кредитів 4113 610

Зовнішнє кредитування 4200 620
внішніх кредитів 4210 630
ки 5000 640
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-
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-
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-

- - - -
- - - -

X 792246,00 X X X X



розпорядниками бюджетних коштів.

1- 2-------' 3 4
іілені видатки 9000 650 -

Керівник

Головний бухгалтер

10 " січня 2020р.



Сахно ТМ

Чувашова НГ


