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Установа

ТсриторЬ

Органiзачiйно-rrравова форма
господарювання

Орган державного 1T rравлiнвя

Вид економiчноi дiяльностi

одиниця вимiру: грц

Перiодичнiсть: промiжна

Басейнове управлiння водЕих pec)?ciв пижпьоrо

[нiпра
Суворовськии

Державяа оргавiзацй (уставова, заклад)

,Щержав не агевтство водних ресурс1в Украiви

Дjяльнiсть ,оловних утравлiнь (хел-офiсiв)

звIт
ПРО ФIНАНСОВI РЕЗУЛЬТАТИ

за перrце пiврiччя 2021 ролу

I. iDIнАнсовиЙ рЕзультАт дlяльностI

Датл (piK, мiсяць, чиOlо)

за СДРПОУ

202| 07 01

0l0з9040

65I0lз6900

38094

70,l0

за коАт}ry

за копФг

за КОДУ
за квЕд

Форма Ng2-дс

за аналогiчний
перiод

попередпього
року

За звiтний перiолкод
рядкаСтатгя

4з2

доходи
!охоDч uцобмBid l бl ()з06lз

2010
Бюдхетцi асигнування |2|25з7,92020т)(виковацця робiЕадмнявlд посл)тДоходи 568522030
дрходи вiд продажу активlв

2040
Фiяаясовl доходи l4l70l2050иоперацlв lддоходинш 2824828852080
Усt обмil!BiddiB перацdохо

uопd еоб.lt lpBl ерquохоdд, 2090
Податковi яадходження

2100
Неподатковi надходженЕя

2110
Трансфертtl

2120вих ондtвцlльо фдоодженвя державяихнадх 2l30
опеElIrlx рыllияеобмiвlднш1 доходи

2170
Усьо?о пеобм оперitdoxoai{ 2824828852200
ycbozo dохоliв

витрдти
Вumраmu за обм й п llцlu о пера|! j,ull1l

l677l870822l0
Витрати на вякон анвя бюдхегних програм

|5з99з2з22220Вmрати яа виготовлеЕItя пролукчii (валаявя послуг, викоя tIIя

робiт) 22з0
Витрати з продФIrJ активlв

2240
Фiнансовi витрmи l l8l652250
Iншiвитр ати за облriяними операцtями ,ffi

коди

425

l

обмiнних



2290 з2l830105
Ycbozo вuлпроrr| зо обмiннuмu опероцiяма

Вumрапu за необллiннчjlц опер ацiям u

2300Трансферти
23l0Iншi витрати за необмiнними операцiями
2340ycbozo вuпраrп за необмiнналц операцiuпu
2380Ycbozo вutпраtп

-425'з194

II. видАтки БюджЕту(кошторис}) зА ФуlюIIонАдьн_ою
КРЕДИШtsАНIIЯ БЮДЖЕТУ

КПАСИФIКАЦI€Ю ВИДАТКIВ ТА

III. виконАнЕя БюджЕту (кошторис9

Стаття
код

рядка

Загальний фоЕд Спецiальний фонд

звiтний PiK

фдктпчна
сума

вIrкояання за
звiтнrй
перiод

рlзяпця
(графа 4

MiEyc графа
з)

план нд
звiтнпй piK iз

урахувrвням
змiя

фrкгичнд
сумх

звiтяпй
перiол

рiзfiяця
(графr 7

Mitryc грrфа
6)

з 4 5 6 1 8

доходи
поOо!а KoBi наdюёJкен ая 2530

2540

Дохоли вЦ macнocтi та
пiлrрясмяицько'i дiяльвосаi

25,11

Адмiвiстдивнi збори та плат*i,
доход! вiд некомерцiЛноi
гослодарськоi дiяльностi

2512

lвlri {еподаfr oвi !ал.(омеяш 254э

власнi надхолкенвя бюджеdих 25t4

Дохоiп ain опе?вцi' J мпiпФй 2550

Офiцiйпi прансферrlu, 1 aux:

вiд opпHiв державного )травлiняя 256l

2r?0

I] аП хо Пм е ц л s d е р *в в л в цiqьф Lt 25Е0

Надходженвя Пенсiйвог() фояду 258l

за аналогiчний
перiод

попереднього
року

За звiтннй перiолкод
рядкаНайменування покдзника

432l
2420Залальнодержавнi функцii
24з0Оборона

Громадський порядокl безпека та судова влада

2450ЕкономiчЕа дiяльвlсть
2460О,(ОРОНа навколишньою природrою середовища
2410Житлово-комунальне господарOтво
2480Охорона здоров'я
2490Духовний та фiзичвий розвиток
2500

25l0Соцiмьций змист та соцiаrrьце забезпочепяя
з249966192520УСЬоГо:

з|66514

э|66574

з24996619

за звiтвпй перiодПрофiцит/дафЦпт 2з90

2440

з24996619

OcBiTa

2l

нeaono koqi ноаюdrrенл,

2560



загальнмов'язковоm дерrФвfi ого

соцiмьноrc стрцуваffпя Украiни на

На!хол*еяяя Фо{ду соцiдьного 258]

витрдти
Оплата працi i нараlувшй на

сrаяня ToBaplB , uоохуг

Оftлловуваппя бор

26l0

26]0

ПФчвi т!шсфертя, з Bltx:

орЁнам дсрж.вноф улрамiвня lнших

соцiмьяе зtr6$печсянл

IB!!i лоточнi вrдатки

2650

Придбапяя

КOпiталья i тршсфеFгя, з яих

оргlrнN державноФ управлiяня iяших

ВЕrФiшяс крсдлт)ваýвя

Зовяilllн€ кредmувавяя

2680

2Фl

2]l0

z780

z790

IV. ЕЛЕМЕIIТИ ВИТРАТ ЗА ОБМIННИМИ ОПЕРАЦIЯМИ

Головний бухгалтер (спецiмiст,
на якого покладено викояаяня
обов'язкiв бухг&T терськоi служби) Наlпаiя БЕЗПдЛоВА

за аналогiчний
перiод

попереднього
року

За звiтпий перiопкод
рядкаСтаття

42
l58з086662820

Витр атй на оплату працl
з45lб l0228з0

Вiдраху ванtlя fiа соцltlльвl заходи
1l46836942840

MaTepiал bвl витрати
|420з4782850

Амортизацlя
l l81652860

Iншiвитрати
з21830I05

2600

2641

261а

зsiтItпй

Керiвник (посадова особа)
hоо дНпРI€НКо

зl

2890
Усього


