
Установа

Територія

Орган запіііно-правова форма господарювання

..теро • .. '..оалнного і ненспіноіо 
С І жін

Звіт
про надходження та використання коштів загального фонду 

(форма N 2м)
зо 2020 рік

Івано-Франківський обласний музей визвольної боротьби імені Степана Бендери
Івано-Франківськ
Комунальне підприємство

заС'ДІ’ПОУ
•за КОАТУУ
за КОПФГ

КОДИ
23925835

2610100000
150

Код і., назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету
Код та наша програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету
Код та наша типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 010 - Оріан з питані, культури, національностей та релігій
Код назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код га назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування 
місцевих бюджетів) 1014040 - Забезпечений діяльності музеїв і виставок

Періодичність: річна 
Одиниця виміру: гри. коп.

Показники

Видатки за надання кредитів - усього 

у дому числі:
Поточні видатки

Оплата праці і паралуваїїня на заробітну плату

ОпМІН .1 ІірвЦІ

Зарої ; на ;; ні і а

і ікса ..не іабеінечення віїкьковос.'іужбовців 

Пара' тінпя чи опзапн- праці

Іііікариспіаііня товарів і писіп'

/ірси ■ гта матеріали. ті читання ти иизентар

Мета /.менти та черев я ;гки нам матеріали

К'Г.КВ 
іа/або 
ккк

Код 
рядка

Затверджено на 
звіїнпй рік

Затверджено на 
звітний період (рік)

Залишок на 
початок зкі'і ного 

року

Надійшло коштів | 

за івіїниіі період 
(рік) ;

Касові 
за звітний період 

(рік-)

Залишок 
на кінець івітнш о 

періоду (року)

- 3 6 7 і ' X 9

X 010 4877300.00 4877300.00 - 47X7406.10 іта 4787406.10

20(10 020 4877300.00 - - 4787406.10 4787406.10

211)0 031) 3840200.00 - ■ 384014248 ' 3840107.48

21Ю 1)40 31М20С1.00 : 31542ІЮ.0Ч і - 3 і 54107,98 >/54/97. <АУ

2111 050 ; 1 54200.00 3154:97.98 3154 197.98
21 12 060 - -

2120 070 6X6000.00 : Л8г>()(1(> (1(1 б(<?</99,59 і о.>'000.5о

2200 081) 103'100.00 - ■ 94'208.02 94'208.82

22/о (190 -10000. 00 ■ <9934 06 1 > 99 >4.06

2220 т :



6 ?

Продукти хирч\ <;аин.ч

<)ц кіп:,; шк.іуг (крім комуніі'ііших)

ІЗидиткп на відрядження

Вида;ки та заходи спеціально»<> призначення

Оплат комунальних послуг за енергоносіїв

()ялата теплопостачання

Оплата водопостачання та волоімдведсния

()нлата електроенергії

Оплела природного газу

Оплат інших енергоносіїв та інших комунальних послу і

Оплата енергосервісу
.'Ііклідження і розробки. окремі заходи по реалізації 
державних (регіональних) про.рам

Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації 
державних (регіональних І програм

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) 
програм, не віднесені до заходів розвитку

Обслуговування боргових зобов'язань

Обе токування внутрішніх боргових зобюв язанн

Обслуговування зовнішніх боргових зобюн 'ятнь

Н(ннвчні трансферти

Субсидіїта поточні трансферти підприємствам 
‘установам, організаиіям)

Немічні ірансферти органам державного управління ннпих 
рівнів

Поточні ірансферти урядам іноземних держав га
.міжнародним організаціям

Соціальне забезпечення

іїіш.шта пенсій ідоніїмсу'.і

Стипендії

Інші «шпати населенню

Інші поточні видиінки

Капі іа.тьні видатки

Придбання основного киніталу

Придбання обчадшннія і іі/ч-іистін ’>ивг<>строковог>' 
користування

Киї: і та іі.ііс бі\Оікниипі«<> (іірікюинн-іі

Кж і пальне будівництво ( придбання і жи' ла

2 7 4

223') 110

2241) 120 геч7оо.оо
225'1 130 /0000.00
2260 140

2270 1 50 . 30~40(Н)(>

2271 160 "1
2272 170 4300.00 і

2273 180
140100.00 ’

2274 190 163000.00 1

2275 200 т

2276 210
.. - - ■ - ■........   ■■ ї

2280 220 - 1
і

22X1 230
і

д

■ ■ і

2282 240

2400 250 д

2410 266 - і

2420 270
ї
і

2600 280 д
2610 200

2620 300 -1

2630 310
1

2700 320

2711) 330 - і

2 720 340

2 7 ЗО 350

2800 360

3000 370

3100 380

з/іо 300

3120 400

•'21 4! 0

3<Г4(Ю.(Ю

6’А’?/\?Л' І
9?." :?

219223,43 І

3900,96 і

118.309.79 і
97018.18 і

/і /л’> /у ух і

219228.93

3900,96

Н 8309,79

97018,18



К.ші .альне будівництво (придбання/ інших обб ктів

Капітальний ремонт

Калі:шіьний ремонт жи і лоно: о фонду (примітиш.)

Калі менший ремонт інших об'єктів

Реконструкція та реставрація

Реконструкція житлового фонду (приміщень)

Реконструкція та реставрація інших об'єктів

Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури

Створення державних запасів і резервів

Придбання землі та нематеріальних активів

Капітальні трансферти

Капітальні трансферти підприємствам (установам, 
організаціям)

Капітальні трансферти органам державного -. правління 
інших рівнів

Капітальні трансферти урядам іноземних держав ти 
міжнародним організаціям

Капітальні трансферти населенню

Внутрішнє кредиту вання

Надання внутрішніх кредитів

Надання кредитів органам державного управління інших 
рівнів

Надання кредитів інднрисмс і вам. установам, організаціям

Надання інших вн\:рішніх кредитів

Зон ні пі не кредитування

Надання зовнішніх кредитів

Інші видатки

' і 22 420

3/30 430

. -131 440

3132 450

3140 460

3141 470

3142 4X0

3143 490

3/50 500

3160 510

3200 520

3210 530

3220 540

3230 550

3240 560

4100 570

4 //0 53’7

4111 590

4112 600

4113 6’0

4200 620

42 Ю 630

5000 640 X ' "29“ООДЮ


