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до Порядку складання фrнансовоi', бюджетноi'та iншоТ
звiтностt розпорядниками та одержувачами
бюджетних коцlтiв
(абзац третiй пiдпункry 2-1 1 пункry 2.1)
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Звiт
про результати фiнансовоТдiяльностi (форма Nч 9д,

за 2015 piK

Установа полтАвсЬкиЙ оБл.ЦЕнтр пЕрЕпlдготовкитАпlдвищЕння
квАлlФlкАцli

j Територiя лтАвськА

заклад)
Код та назва вiдомчоТ класифiкацiТ видаткiв та кредитування держаЪнББЪБ!frБу

за еflРПОУ

за КоАТУУ
за КоПФГ

Коди
2439431 1

1 0,t 37000
4з0

та назва типовоl' вiдомчоТ класифiкацiТ та кредитування мiсцевих
Полтавська обласна державна адмiнiстрацiя

Перiодичнiсть: рiчна.
Одиниця вимiру: грн коп.
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п оказники Код

рядка

За попереднiй
звiтний piK

за звiтний
piK

1 2 3 4
3агальний фонд х х
Отриманi доходи 010 х 98691 7,40
Видатки та надання кредитiв 020 х 982707,78

у тому числl
поточнi 021 х 9827Q7,78
капlтальнl 022 х
надання кредитlв а2 х

списанi недостачi 030 х
Списана заборгованiсть (+; -1 040 х

у тому числl,

дебiторська 041 х
кредиторська 042 х

Капiтал у дооцiнках (+; -) 050 х
у тому числl:

уцiнка 051 х
доOцlнка 052 х

lншi видатки 060 х
Фiнансовий результат за загалБним фондом
(профiцит "+"; дефiцит "-") 090 2996,49 7206,,l1
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2 3 4
Спецiальний фонд х х
Отриманi доходи 100 х 55808 38

l lлата за послуги, ulo надаються бюдtкетними установами
згiдно iз законодавством 110

х
х 55808,38

у тому числl:
плата за послуги, цо надаються бюджетними установаlйи згiдно з
li основною дiяльнiстю 111 х 55808, з8
надходження бюджетних установ вiд додатковоТ (господарськоr)
дiяльностi 112 х
плата за оренду майна бюджетних установ 11з х
надходження бюджетних установ вiд реалiзацiТ в установленому
порядку майна (KpiM нерцомого майна) 114 х

tнml дх(ерела власних надходжень бюдх(етних установ 120 х
у тOму числl:
благодiйнi внески, гранти та дарунки 121 х
кошти, lцо отримують бюджетнi установи вiд пiдприомств, органвацiц
фiзичних осiб та вiд iнщих бюджетних установ для виконання цtльових
заходiв, у тому числi заходiв з вiдчркення для суспiльних потреб
земельних дiлянок та розмlщення на них iнших об'ектtв нерцомого
майна, цо перебувають у приватнiй власностi фiзичних або
юридичних осiб 122 х
коцти, що отримують вищi та професiйно-технiчнi навчальнi
заклади вlд розмiщення на депозитах тимчасово вiльних
бюджетних коштiв, отриманих за надання платних послуг, якщо
таким закладам законом надано вiдповiдне право lzJ х
кошти, отриманi вiд реалiзацil майнових прав на фiльми, вихiднi
матерiали фiльмiв та фiльмокопiй, cTBopeHi за бюджетнi кошти за
державним замовленням або на умовах фiнансовоi' пiдтримки 124 х

lншi надходження спецiального фонду 1з0 х
Надходження коштiв на виконання програм cotliaлtbнo-
економiчного та культурного розвитку регiонiв 140 х

,l50 х
Перераховано залишок 200 х
(Jтримано залишок з00 х

Видатки та надання кредитiв 400 х 151801,72
у тому числl:
поточнi 401 х l JчzUо- l l
капlтальнl 402 х 12595 00
надання кредитiв 403 х

Списанi недостачi 500 х
Gписана заОоргованiсть (+; -1 600 х

у тому числl

дебiторська oUl х
кредиторська ou2 х

Капiтал у дооцiнках (+; 

'
700 х

у тому числl

уцiнка 701 х
дооцlнка 702 х

lнtлi видатки 800 х
Фlнансовий результат за спецiальним фондом
(профiцит "+"; дефiцит "-")

/'1 900 334986,25 238992,91
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