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Управjіінм держпраці у Закарпатській Uбііасті            за ЄЦІ'ТЮҐУ
Уж7оpоd                                                                               за І(ОАТУУ

Оргам державноЇ вгіади за КОПФГ

Орт" державного утіравііі"я      дІержавна служба У1краТнu з питань праці                     за КОдУ
Вид економ іЧНО.Ї діяJіьнWгі           дqржаалє ул;раалі.міmа7іп;іьwоZo jщракmєрy                    за КВ Ед

Одиниця виміру: грн
Періодичність:  річіта

звіт
про ФінАнсові рЕзультАти

?а 20І8 рік

І. ФІНАНСОВИй РЕЗУЛЬТАТ дІЯЛЬНОСТІ
Форма №2-дс

стапя
ікодрядка

l  За звітніій гіерtОд За аналогіLіі.ийперіодпопередньогороку

І 2 lз 4
доходи
доходи аід обмікгіих операці\-і
Бюджетніасиmування,.;;`  --`ї   `,.`          .        с7С`:Zґ       Ї?с3J,уЇ:::.`'t. 20l0 І2593227 8835550

до«оди від надання послуґ. (викоdшня робіт)          С 2020

доходи від гіродаяqr ак"ві в 2030 675
Фіііансові доходи 2040
Інші доходіі від обмінних операцій 2050

Усьоzо Оохоbів е1д обм1ннєех опфацій 2080 Іz593227 8836225

доходи від необмінншх операцій
Податков і надходже"я 2090

LІепод8ткові надходжен ня 2l00

трансфср" 2l10

Надходження до державних ціjтьових фондів 2l20

1нші доходи Еіід необмінних оітерацій '         2Ізо 1l)-I

Усьоzо доходів від необмінііе.х операцій 2]70 - _

Усього дохDдів 2200 І2593227 8836225

витрАти
Витрати за обмінміми операціями
Витраги на виконаііня бюдже'гних проп]ам 22]0 12475502 87590б8

Витрати на вигшошеннjі продукціЇ (надання посjіуг, виконання
2220

робіт)
Витра" з продажу авггивів 2230

Фіншсові витра" 2240

lнші витрати за обмінними операціями  /~'.,~'~,,f; Т  "           ,     \і -L-` ` 2250 109976 l 030 l з

Усього оитрат " обмімнши операіііми 2290 І2S8s478 886208]



Витрати за необмінншми операціями
траІ'сфер" 2300

Іііші "трати за необміііііі"и операціями  ,JJZ`,СТ``ґ';.,`.'',   -    .7,,' . ,   . 23ІО 13930

Усьою витрат за необміннІіми операціямю 2340 ]3930 -

Усього витрат •`380 12599408 886208Іl-2жs6

ПроФШнт/деф1шт за звmй пер1од 239о J'18l

іі. вщLАтm БіоджЕту (кошторису) зА ФункціонАльною ісііАсиФікАцією видАтків тА
іФЕдитюАн ня БюджЕту

lНаймеііуванняпоказііика
кодрядка За звітний період

За аналоі`ічнийперіодпоТlеРедііЬОГОроку

l 2 з4

Загальнодержавні функLіі.Jоборона 2420 -1

2430

Громадський пQрядок, бе3пска та судоm владаЕкономічнадіяльністьОіюронанфЕtопишньоюприродногосередовиuіаЖитгіово-іtомунальнеюст[одарство,Охороназдоров'ядуховнийтафізичнийрозвиіФкфвіm 2440

2450 12599408 8862081

24бо
2470

!           2480
!

2490

2500

СОціаjіь»ий захист та соціаjтьне забе3печення                                           |       2510піпіі:Гд:'і2s20
І2S99408 8В6208І

ііі. виконАння БіоджЕту (кошторису)

стаітя код

Загаіt ьнwй фоіід Спеціаітьн«й фоіід

пла|І за фаlс"чl|а
рlзІ"uя4

плам )а фак"чнасумаикоt[анн
різ"ш(афа7

звітний
сума звітнwй

рядка перIОд з в»юнанкяза (графаміІІус пеl)іод з в   я)а грмінус

урахуванн 3в!тний графа з) урахуванн 3віїний графа 6)8
ям змін період ям }м1ІІ період7

l 2 3 4 5 6

доходиПоСапюо. моdхоФже.оn.
25302540-„ і нод-н„я

Іlюодешіеоеі надsюложнндфодивідЕLпmн-ІфП'ЄШmЦЬЯЮЇд|&/|МОm

2S4'

LдJч"Аані»іс'трапівні збори m іu[аrг`:"і,доходивідгІеюмєрційноїгuпокрькоідіяііьнфі

2542

І ?ч\[нші гіспQдатюві гtаjіходжсгіііяВяасі]ііщоджсшіяб!аджс"mус1шо8

2544

І zS50/lоходц від опвраіlій . юапіталан
25боОФІцПнІ пч"єФфпu, . нuх:_

5о' ііііііііііівLд ортшів дсрmною управj]іння
{7о

ІІІІ-
цільов, фоm"Нааієодз..віIн. еерз.савгіш uіі-ьооuхн.

zжо

НфХОдmwЯ ПСЯС|йНОЮ ФОНЛУYкра]-ш 258' J



ііадходжня ающу•агаііьнообоі]'я.еювогtідєрвгавхоюсоq.фьногостр8хуванняУkрві~нинавипщо,,б*-

2582

Надхєіфюім Фошу соuіапьггоюстраіуваmяуkра-і-"
-58,

Ішпі »фодж" 2590

ує- ію"іо zбоо
витІ,АІи
Сhлm праLіі і нараАування mщхбіпгуmату

2®'0

ВИкрИС'mllНЯ ТОВфІВ і  Г|П/|УГ 2б20

фих фв'яm№ -бзо

Гlоїфні траrісф€р". з гіих: 2640

і орm«ам дср7mвіtою управл іііня ііішmр,в,`ів 2„'

Сошшьне з8безпечснм =б50

lшU, пф"нJ вид- 2t"
Нерфподmt"і видят" 267u

Прішбаіtш фгіо8ною кагііталу 2680

і(впітал"і тра«сФер", з «их. з69о

орпіmм дернавною управjіінм іншихр,внів
269'

Внутріuіііс крдіtтуt"ня 2700
__-1_

ЗОВ»іШНЄ крдИТУІ"НЯ 27'0

Уєшго шпцют 2780

ПроФф/ьеф|іінт за звhm Dфаа 279о

іv. ЕлЕмЕнти витрлт зл оБмінними опЕрАціями

стапя кодрядка За звітний період
!    За анаітогічнWйперіодпопередньогороку

' 2 3 4
Витраm на оґLтіату праL[і 2820 9983 | 00 692З ІОО

Відрахувагі»я на соціельні заходи 2830 2177348 ' 5 l 0589

Мкріальні витраґm 2840 ЗО4864 297494

Амор"зація 2850 l 0 І 90 27885

1шііііитрати              ,,y:'с'   `''      ,:і'`.    ґ{   __`    `~_   ' 2860 109976 10301з

усього 289о 12585478 8862081

Керів"іt ( пфадо" фоба)

Головний бухгалтер (сгіеціал іLт,
на якого поклаі]ено викоиамня
обов'язків бухгалтерськоЇ служби)

І1орош Бв

Х''данt'ч НП


