
Установа
Територія

Організаційно-правова форма
господаріовання
Орган державного управління
Вид економічноЇ діяльності
Одиниця виміру: грн
Періодичність:  квартальна

до'Іі1 І Ок 2
до Націонііііьіtою псUіоження (їп`ащаріу)
б.vхіаіі ііерською обііік.v  в іержавному сск.юрі  І ()1
«ГІt`даігня  фііtаігсt.во'і'  7вітіt{х`.ті»

да" (рік. місяць` "і`лtt)

Управління дер.мспраці у Закарпатській об.гIасті            за ЄдРТЮҐУ

УОrс?ОрОО                                                                                      За КОАТУУ

за КОПФГ
Оі]ган державноЇ в.ііадu

державна служба Уtq]аЇнu з питань праці                      за, КОдУ
державне управліN ня загально.>о.характеі]у                     за. ТЮЕд

звіт
про ФтнАнсові рЕзультАти

за дев'ять місяців 20І 8 і]оку

ФІНАНСОВИй РЕ3УЛЬТАТ дІЯЛЬНОСТІ
І  _    _____   '      __

Стаття За звітний період

ФОрма №2-дс

За анаІіогічний
період

попереднього
і року

1 2 3 4

доходи г___ І

доходи від обмінни:: операцій
Бюджетні асигнування l            2010 9238392 6548_?_2Ч

доходи від надання послуг (виконання робіт) l         2020

доходи від продажу активів !          2030 675

Фінансові доходи 2040

Інші доходи від обмінних операцій 2050

Усього доходів від обмінILuх операцій 2080 9238392 6549673

доходи від не,обмі нних операцій 'l !______J

Податкові надходження І          2090
t_ 1-\

Неподаткові надходження ІJ           21 оо ґ

` Трансферти 21l0---- L
Надходження до державних цільових фондів 2120 L----J
Інші доходи від необмінних операцій
Усього доходів від необмluіIuх операцій
Усього доходів

витрАти
Витрати за обмінтWми оперtіція.ми
Витрати на виконання бюджетних програм

2200
г________т___
L __ __ _J___

9238392
_.-I

6549673 'і

!

Витрати на виготовлення продукці.і. (надання послуг, викU`найня

Витрати з продажу активів

Фінансові витрати
Інші витрати за обмінними операціями

операиіями

її2ІF
ґ2_20_L

::..`;::

`-`::;::-`,:`
______Jzйt===



Витрати за необмінними ипераціями
трансфер" [І            230()

Інші витрати за необмінними операціями 2зl0 10405
Усього вuті7атu за необмінними опеі]щіямu L--_-_2340

І О405
Усього витрат 2380 9233728 6557592

фіІ,ІІ1,дєф±цит за звітний період 2390 4664 _7919

іі. видАтіш БюджЕту (кошторису) зА ФшкціонАльною мАсиФікАцією видАтшв тА
іФЕдитувАння БюджЕту

l За аналогічний
Найменування показника кодІрядка) За звітний період періодПОПеРедНЬОГО

року
1 гТ 3 4

Загальнодержавні функції 2420

оборона ґ    243o

Громадський порядок, безпека та судова вттада                                         і        2440

Економічна діяльність l          2450 9233728 6557592
Охорона навко]іишнього природного середовища гт4_60
Житлово-комунальн е гос подарство 2470

mорона здоров'я 2480

духовний та фізичний розвиток 2490
осв іта                                                                                                                     ' 2500

Соціальний захист та соціальне забезпечення 2510

усього.. 2520 9233728 6557S92

іп виконАння БюджЕтііі. виконАння БюджЕту (кошторису)

Стаття код

Загаjтьний-фонд Спеціаjтьний фонд
і  план заl фаіїїичі різниця

пjтан за

план за фактич різниця
пJІан зазвітнийрік )  3В]ТНИИ,періодз)урахувіанням

!:н:н:я:їа:;звітний\
(графа

звітнии на сума
(графа

рядка 5 мінусграфа4) звітнийрік пер1Од зурахуванням виконаннязазвітний
9 мінус  'графа8)

І     змін І   період змін період
l 2 3 L4 5 6 7 8 9 10

доходи І

l і

ПОдаТКОВі НадХОдЖе1111Я 2530
l

Неnоі)аіnковііIад.ходження 2540 ~'

доходи від властіфті тапідприємницько.і.діяльнсх;ті
254І

її
І

Адміністративні збори та платежі,доходивіднеіtомерційно.і.юсподарсько'і'діягїьності
2542

І

!

l

І н ші неподаткові надходження 2543

Втіасні надходження бюджетнихусmнов
2544 -іLI

доходіі оід операцій з капіталом 2550 ~L       -     ,`   -' 1

Офіційііі траіIсфертu, з 1інх.. 2560

від ортанів державного управління 256l

Цільові фонди 257()                 '

--+-----l
Надходжегtіія державн их \|іл ьов ихфо"дів

2580 ї
НадходженняПенсійНОlTіфОПЛУ                  і         25m І-(

_Iукра," J



Надходження Фонду
2582

!і

ІІ

?аmльнообов'язіtОвогодержавного
соціаu]ьного страхування Укра.і.ни навипадокбезробіття

!'

Надходжен ня Фонду соіііаіі t,і іоюстрахуваііняУкра'і'ни
2583

ІІ

Інші надходження 2590

УСЬОГО дОХОдіВ 2600 І

витрАти '

Оплата праці і нарахування і+азаробі"уґіпату
2 (, І О

Викорисmння товарІв і пфTіуг 262()

Обслуговуваітня боргових зобов ' язань 2бзо

Поточні трансферти, з них: 2640

органам державного управjііння jншихрівнів
2ґt+'

Соціал ьне забезпечен ня 2650

Інші поточні видатки 266t)

Неро3подіjтені видатки 2(,70

Придбання основного кагііталу 2ґ18()

Капітельні трансфер", з них: 2(,9u

оріанам державного управгііння jн[[Iихрівнів
2ґ,9І

Внутріііінє кредитування 2700

Зовнішнє кредитування 2710

Усього ві1трат 2780

ПрQфіцін/д6фlшт аа звітни й гіерm 2790
!

іV. ЕлЕмЕнти витрАт зА оБмінними опЕрАціями

Стаття
кодрядка За звітний період

За аналогічнийперіодпогіередньогороку

1 2 3 4
Витра" на оплату праці 2820 7314036 5 l 66768

Відрахування на соціальш заходи 2830 1596 l 06 1125941

Матеріальні витрати 2840 225950 184688

Амортизація 2850 7125 15494

1нші витрати 2860 80106 64701

усьогФ л90 9223323 6557592

Керівник (посадова особа)    , допош Бв

ГОловний бУхгчлт6р (спецjаліст,
на якого покладеііо виконання
обов'язків бухгалтфсько.і. служби) @й- Ходанич НП


