
Додаток 2
до Національного положення (стандарту) 
бухгалтерського обліку в державному 
секторі 101 "Подання фінансової 
звітності"

Установа/бюджет Комунальний заклад Сумської обласної ради - Конотопська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат^ 

Територія СУМСЬКА ______________ ________ ____________ __________ _
Організаційно-правова форма 
господарювання 
Орган державного управління 
Вид економічної діяльності

Комунальна організація (установа, заклад)__________
Міністерство освіти і науки, молоді тз спорту України
Загальна середня освіта

Дата (рік, місяць, число) 
за ЄДРПОУ 

"за  КОАТУУ 
за КОПФГ

'за  КОДУ 
'за  КВЕД

Одиниця виміру: грн. 
Періодичність: квартальна, річна

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 
за 2017 рік

Коди
2018 01 [0Ї~ 

22979042 
5910400000 

430

1084
85.31

П й н е т о п с ь к ї управління 
і Державної казначейської
І служби України

сумської ___



І. ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ ДІЯЛЬНОСТІ Ф орма № 2-дс

За аналогічний період попереднього рокуЗа звітний періодКод рядкаСтаття

ДОХОДИ
Доходи від обмінних операцій
Бюджетні асигнування
Доходи від надання послуг (виконання робіт)
Доходи від продажу активів
Фінансові доходи
Інші доходи від обмінних операцій_______
Усього доходів від обмінних операцій 
Доходи від необмінних операцій
Податкові надходження_____________
Неподаткові надходження_________________
Трансферти ________________________
Надходження до державних цільових фондів
Інші доходи від необмінних операцій_______
Усього доходів від необмінних операцій"
Усього доходів
ВИТРАТИ___________ ________________
Витрати за обмінними операціями
Витрати на виконання бюджетних програм

продукції (надання послуг, виконання робіт)Витрати на виготовлення
Витрати з продажу активів
Фінансові витрати_____________ ___________
Інші витрати за обмінними операціями_______
Усього витрат за обмінними операціями
Витрати за необмінними операціями______
Трансферти __________________________
Інші витрати за необмінними операціями_____
Усього витрат за необмінними операціями
Усього витрат__________ ________________
Профіцит/дефіцит за звітний період______

II. ВИДАТКИ БЮДЖЕТУ (КОШТОРИСУ) ЗА ФУНКЦІОНАЛЬНОЮ КЛАСИФІКАЦІЄЮ ВИДАТКІВ ТА КРЕДИТУВАННЯ БЮДЖЕТУ

За аналогічний період попереднього рокуЗа звітний періодКод рядкаНайменування показника

Загальнодержавні функції
О б о р о н а __ _______________________
Громадський порядок, безпека та судова влада
Економічна діяльність ________________ _ _
Охорона навколишнього природного середовища

Конотопе; ■ {(,? упраш»іияя~ 
Державної

Житлово-комунальне господарство
Охорона здоров'я

лужои УкрайДуховний та фізичний розвиток
Освіта
Соціальний захист та соціальне забезпечення
УСЬОГО:



III. ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ (КОШТОРИСУ)

Продовження додатка 2

Спеціальний фондЗагальний фонд різниця (графа 9 
мінус графа 8)

фактична сума 
виконання за 

звітний період

план на рік з 
урахуванням 

змін

різниця (графа 5 
мінус графа 4)

план на рікфактична сума 
виконання за 

звітний період

план на звітнии 
період з 

урахуванням 
змін

план на рік

Код
рядка

ДОХОДИ
Податкові надходження
Неподаткові надходження_________ _______
Доходи від власності та підприємницької 
діяльності
Адміністративні збори та платежі, доходи від 
некомерційної підприємницької діяльності

Інші неподаткові надходження________________
Власні надходження бюджетних установ______
Доходи від операцій з капіталом___________
Офіційні трансферти, з них:_______________
від органів державного управління________
Цільові фонди__________________________
Надходження державних цільових фондів 
Надходження Пенсійного фонду України 
Надходження Фонду загальнообов'язкового 
державного соціального страхування України 
на випадок безробіття

Надходження Фонду соціального страхування 
України __________

Інші надходження 
Усього доходів
ВИТРАТИ
Оплата праці і нарахування на заробітну плату
Використання товарів і послуг____________
Обслуговування боргових зобов'язань_____
Поточні трансферти, з них:______________
органам державного управління інших рівнів 
Соціальне забезпечення________________
Інші поточні видатки
Нерозподілені видатки__________ _________
Придбання основного капіталу____________
Капітальні трансферти, з них:_____________
органам державного управління інших рівнів
Внутрішнє кредитування_________________
Зовнішнє кредитування_________________ _ ____ :-------------------- ------------------

------- - :

служб*
Сумської оЩ Р'..

| и -----— ...." ..... . У/

Усього витрат
Профіцит/дефіцит за звітний період



IV. ЕЛЕМЕНТИ ВИТРАТ ЗА ОБМІННИМИ ОПЕРАЦІЯМИ

І Продовження додатка 2

Конотопське управління 
Державної казначейської 

служби України 
Сумської облгу^


