
Установа

lериторlя

ОргаЕiзацiйно-правова форма

господарюваt{ня

Орган державноrо управлiння

Вид економiчцоi дiяльностi

Олиничя вимiру: грн

Перiодичнiсть: промiжна
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]tcJclln rsLT ДодdrcF 2 дU На

l!lанлdрту) бу\l !,l.р(ьF!lо Ui LjK) н п,ржJFному

;епогi rOl .ПолJнвя фiяJковd л THofrrl

Басейнове управлiввя водних pecypclB них(нього

Дяiпра

Суворовський

[ер>савна оргавiзачiя (уст дIова, заклад)

Державв9 агентство водвих рес)тсlв Украiни

ДiяльHicTb головнлх управлtвь (хел-офiсiв)

Лпа (рй, мiс,ць, чисjо)

за €ДРПОУ

коди
202], 10 0t

010з9040

6510lз6900

425

з8094

70, 10

за КоАТУУ

за копФг

за коДу
за КВЕЩ

звIт
ПРО ФIНАIIСОВI РЕЗУДЬТАТИ

за lев'яtпь мiсяцiв 2021 року

I. ФlнАнсови й рЕзультлт дlяльностI

Форма ЛЪ2,дс

зд аналогiчний
перiод

попереднього рокт
За звiтний перiодкод

рядкаСтаття

4з2

оходи
ll Bid обмiннuх операцiuДохоd 20l865 l2524870862020l0

Бюджетнi асиrнуваяяя 5856246404l61578002020обiтI{аriцявикопо раданrUI слугввtдоходид 49870054055

Доходи вi,л продах1 активlв
2040

Фiнаясовt доходи 2016]Е2002142050
[н

ипеон цихвв обпt радLlI оходйл 788l90l0]665l207492080
Ус uцiа d обlti операо

d необмiннuх операцtuBl
209U

Полатковi надходження
2l00

Неподатковi rадходя(еняя

Трансфер,ги
) 17о

он вд1!lxх цlл фBHIlняен до дсржанадходж
2]30ипнн и ом]t ерацеоб14 дн дш дохо 2l70

ioxodiBУсь б,ц, epa11 788l90l0з665l207492200
ycbozo ooxooiB

витрдти
ч за oбMiHHtlMu опероцlяvuВuпlраtп 206I85800256646l lб22l'0nlапв рогрив II ааtlв аl'иитр

551з4020l4l3848435
Вijтрати на виlотовлеяня лродукц1 i (надання послуг, виконаняя

робiт)
Витраlи з продажу акгивtв

2140
Фiнансовi BltтpaTlI 120l866202]l,71

ати за обмillними операцlлNlиIншi витр
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14О'lс&disрlауiпliпе=Тrче
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1

20з0

21 l0

бюджетних

2220

2230

2250



Ycbozo вuплрапt за обмiннuмч операцiямu 6,15696,728
,7 

б1,72,7 86,7

В u mрапtl за необмiннuмu операцiя,uu

Трансферти 2300

Iншi витрати за веобмiнними операцiялrи 23l0 ,l4055з2 5645l24

Ycbozo аuпtраtп за необ.пiннuмu операцiямu 2340 14055з2 5645124

Усьоzо ац lраtп 2380 68] l02260 161з12991

Профiцпт/дефiцпт ]п звiтний перiод 2з90 -l798l511 208l7l l2
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IL ВИДДТКИ БЮДЖЕТУ (КОШТОРИСУ) ЗД Ф},НКЦIОНДЛЬНОЮ КЛДСИФIКДЦI€Ю ВИДДТКIВ ТД

КРЕДИТУВАННЯ БЮДЖЕТУ

Стаття
код

рядка

Загальний фонд Спечiальншй фонд

плдп па
звlтнии prl{

факгичнд
су]ча

виконання за
]вiтний
перiод

рiзнuця
(графд 4

ýtillyc графа
з)

фдктичllа
cyrua

викоllання за
]вiтвий
перiод

рiзнlrця
(грдф:] 7

liHyc грдфд
6)

1 2 3 4 5 6 8

доходи
Поdаплавi Ll|lофrcелIв 25з0

Н. л.по,п кD в i п alao l а.. л n, 2540

ДоIодл Bin власностi та пiдлри.мницькоi
254 L

ДдмiпiOтр тивпiзбоп та пл!тежi, доходи
вiд нс{оi,ерцiйвоi Фсп од!рсько'i 1542

llп!i пепOлатювi пллхолжеlпп 15!t]

I}]п(ll] llr;lхопж пп бIолжетllljx ycтa]loB

Доюtа Bil оле!,оцiй 1,;апi,лФdц 255а

o|Jn.iili ,1рuнсф.рл l, ! нлх: 256а

вlд орг. п,в де!жавпоru упр!влLlпlя 256l

]i70

lt аOхоll1с! н н, П epJEaB н uх цiq ьовuх 25Е0

Найменування показника Itод

рядка
За звiтний перiод

за аналогiчний
перiол

попереднього року

l 2 3 4

Загальнодерхавнi функцii 2420

Оборона 24з0

Громадський порядок, безпека та судова влада 2440

Еконопriчr,rа дiяльнiсть

Охорона навколишнъого природIlого середовица 68з l02260
,7 

67 з1299 |

Жи,глово-комунальнс юсподарство

Охорона здоров'я 2480

.(уховпий та фiзичний розвиток 219а

2500

соцiальций захист та соцiальце забезпечеппя 25l0
68з ]02260 161з7299]l

з/6

)rао

Ill. виконАння БюджЕту (коштOрису)

2450

2460

241о

OcBiTa

УСЬоГо: 2 520

плав нд
звiтний piк iз
урахуванням

змiн

1

На.lхо]]Беннл IIснсiйною фонлу Укрцiни

l
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з.гмьнообов'язкового дсржаввого
соцiальноl. qrрахування УФаiни ва

]582

надходженн, Фонlу соцi.льного ]53]

]590

витрАти
Оллата лрац, iнарцуваяня на 2610

ВuкориФФlllя ToвupiB l поолуг 26]i]

Обслу гову&lння борNвrх зобов'ваяь ]6j0

Поmчl li трlпсферти, з lIих:

орг.яам держдвного упра&liння iншлх

соцiшыlе rабсзпечспля

l!шiпоточвlвп]апtи ]6a0

Llерозподiленi ви,lаткп

Прплбrяня оснопЕо.ч капirалу

Капii!льнi трансфсртll, з ннх: ]690

о!ганам лержазноlо упрл,!ляяя,нших

Вн)трiшн€ крсдиryваянл

Зовпiшп. (редпryшlluя ]7L0

Профiuпт/дефiц!т зч rвiтнлй псрiод 2790

IV. ЕЛЕМЕНТИ ВИТРАТ ЗА ОБМIННИМlt ОШЕРАЦIЯМИ

Керiвник (посаlова особа) lэоп днлрl€нко

БЕЗПАJ|IОВА

за аналогiчний
перiод

попереднього року
За звiтний перiодКод

рядка
Стаття

42
20920l89l2з960l5762820Витрати на оплату прац1
45l546з752l061952830В iдрахува}цrя на соцlальЕl заходп

48964з309]648604292Е40Матерiальнi вltтрати
16526164l8926з5l

АN!ортизацiя
l20l8662о21,1,7lлшi витрати

,7 

6 |,7 2,7 Е616156961282890усього

5/6

2600

26.10.21,14|47

Головний бухлалтер (слецiалiст,

на якого покладено виконанttя

обов'язкiв бухгалтерськоi служби)

l з

2850

2860
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