
Установа

Територiя

Оргшiзацiйно-правова форма
господарювrlнIUI

фган державного управлiння
Вид економiчноТ дiяпьностi

Одиниця вимiру; грн
Перiодичнiсть: промiжна

Додаток 2

до Нщiонаъноrо положевм (стмдФry)
бухгштерського облiьт в деохsному ceкTopi 10 l
(Подмм фiнесовоi звiъфd)

fiaTa фiк, мiсяць, часло)
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Харкiвський респ5,б"тiкавський лiцей-iнтсрнат
спортивtiого профlтю

Фрунзенський

Комуна,rьна органЪацiя fu станова" заклад)

MiHicTepoTBo освiти i науки Укрш'тшл

Загапьна сердrrя ocBiTa

звIт
ШРО ФIНАНСОВI РЕЗУЛЪТАТИ

зg перwtе пiврiччя 20tr9 роху

i. ФIýАнсФвий рЕ з у"чьтАт дЕялы{Фстý

заКоАТ}Y

закопФг

заКОДУ
заквЕд

Форма J{Ъ2-дс

кодрi
2019 07 01

2'э26З459

бз i0 1з8500
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i 1885
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Стаття Код
рядка

За звiтний перiод

за аналогiчний
перiод

попереднього
року

1 2 3 4

доходи
,Щоюdu вid oбltliHHtlx операцiil
Бюджетнi iюиrнуваIrЕя 20i0 6"196{);12 .65594з 1

,Щоходи вiд наданIIJI пооrryг (вrконшшя рбiт) 2020
,Щоходи вiд продшry aKTrBiв 2030
Фiнансовi доходи 2040
Iншi доходи вiд обмirпrrл< операцй 2050
Ycbozo loxodiB Bib обмiннuж операцiiл 2а80 6,7960,72 65591з 1

,Щохоdu Bid необмiннtм операцiй
Податковi нащоджеш{rI 2li90
F,Iеподаткоьi ýалходrк€ння 2 00
Тршrсферти 2 i0
Надходженrш до держ.внФ. чiльовю< фондЬ 2 20
Iншi доходи вiд необмiнrпоr операцй 2
Ycbozo iохоdiв Bil необмiннчх операцiй
ycbozo loxoliB 2280 ffi96ап 65594з}
витрдти
Вumраmu за о6_м iHHls-l,;u операцilLмu

Витрати IIа викоЕ;lннrl бюджетнrж програL{ 22\0 о i 1 l ; it\ E|2a69j
Витрати на виютовлення продукцiТ (надд{нJI посjlчг. викояаЕнlI
робiт) 222а

Витрати з продмry актIшЬ 22э0
Фiна:rсовi витрати

ншi витрати за обмiнтплми операцйми 2258 144з i
вumраlп за обмiннuмu опеlлацiямu 2290 6792207 6120695

J'Ii J !i.li.l:ýiji) ljj,i,is .] j i] 1i,,{,:]il]lii



Iншi витрати за необмiнними операцйми

Ycbozo вumраm за необмiннuмu операцiя,rlu

II. видАтки БюджЕту (кошторисц зА Ф}4IкцIонАльною кjIАсиФIмщI€ЁO видлткIв тА

III. ВИКОНАНЕЯ БЮДЖЕТУ (КОШТОРИСЦ

крЕдит}tsАння БюджЕту

IiайменуванЕя показника Кед
рядка

За звiтний перiод

За ан*.lтлэгачший

шерi*д
iIоrrередньsгФ

рOцу
i 2 J 4

Загаrrьнодержавнi фуrп<цii 2420
Оборона 24за
Громадськrdi порядоiq Фзпека та судова влада 2440
Економiчна дйльнiсть 245с
Охорона навколишнього прирдною середовища 2460
Жrтrлово-комунаJIьне гOсподарство

Охорона здоров'я 2480

.Щуховний та фiзичний розвrтrок 2490
OcBiTa 2500 6192207 612а693
Соцiа,тьний захист та софа,тьне забезпечеrдrя 2510
УСъоГо: 1€ 1А 6792207 6120695

Стаття Код
рядка

Загальний фонд Спецiальпий фонд

lIлаЕ па
звiтппй piK

фаrсrпчпа
сума

впкопаЕЕя за
звiтш!й
перiод

рiзппця
(графа 4

Miвye графа
3)

план ýа
звiтпшй piK iз
урахувапЕям

змiя

факгuчна
сума

ввкопапЕя за
звiтппй
перiод

рiзяшця
(графа 7

мiпуе графа
6)

l 2 J l 5 б а

доходи
поDmавi наlхоьженш 2530

цаоdашовi ноlюйrенш 2510

,Щохода вiд влrcнrcтi и
пiдlрlиемшrбкоi дiшнштi 254l

A.шtiHicTpamHi зборк та шrcжi,
доходи вiд нокомерцiйlrоi
rcподзрськоi дiшнmтi

2542

Iшi ноподжовi над(одкещ 254з

Власнi надходжеш бю.щ;сем
устмов 2541

!шdч вй операцiй з wiшм 2550
ОфiцiПti mраuсфериц з нщ: 2560
вiд oplшiB дерreвоrc ущrшiш 256i

ЩЬовi фоцщr 2570

ЕаМоlженш dеllжавш цiльовш
фонtiз 2s80

Над<одкеш Попсiйвоrc фов4l
r/Kpaim 258l

Вumр аmu з а не обмiнн?rмu операцiяJrru

Трансферти 2з00

23 10

2340
Ycbozo вumраtп 238l,) бi922c7 бi-2с695

::iir;:* з865 4з8,]35



Над<одкеш Фовдz
змяшбов'яковоrc дерrcЕого
соцiшного страх5вм Уqраiш ва
вшадок безробiпя

2582

Надводкеш Фон4l соцiшноm
страхувffi Yкpaim

258з

]шi яад<оджеш 2590

ycbozo doюliB 2600

витрАти
Ошаmпрацi i нарахувм m
заробiтrrу шаry 26l0

ВкоDистш товаоЬ i послчг 262о

Обслуrcвувш борrcвщ зобов'*ш 26з0

Потоиi тршсферm, з ж: 264о

оршш дсрж8Еого управлiш iщ
piBпiл

264 |

Соцimне забезпечеш 2650

Iшiпотошiвидш 2665

Нерозпqдiлсвi вqдаre 2,6ia

Прцфш осаовпого шiвrry 2680

Кшiтшвi тршсферш, з ш: 2690

ормдерrcяогоупршлiш irm
рiвйв

269l

Вцтрiше кре,шrryъш 2?о0

Зовнiшнс кредrцlвм
Усъоа вuпрап 2780

IЧ. ЕЛЕМЕНТИ ВИТРАТ ЗА ОБМIННИМИ ОПЕРЛЦIЯМИ
за аналогiчний

перiод
попереднього

року

Вцрахуваrrня на соцiальIri заходи

Керiваик (посадова особа)

Головний бухl алтер (спецiалiст,
на якого покладеfiо виконанIUI
обов'язкiв бухгаrrтерськоТ служби) Срм.олаТД
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