
• Звіт 
про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду 

(форма N 4-3 м) 
за 2019 рік 

Додаток 4 
до Порядку складання бюджетної звітності 
розпорядниками та одержувачами бюджетних 
кощтів, звітності фондами загальнообов'язкового 
державного соціального і пенсійного 
страхування 
(пункт 1 розділу II) 

Комунальне некомерційне підприємство "Обласний клінічний госпіталь ветеранів війни 
Кіровоградської обласної ради " 

Фортечний 
Комунальна організація (установа, заклад) 

Установа 
Територія 

Організаційно-правова форма господарювання ^ ^ 
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету -
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету -
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 007 - Орган з питань охорони здоровая 

зжгзггйгаік; т— —1 — — - — 
Періодичність: річна 
Одиниця виміру: гри. коп. 

за ЄДРПОУ 

за КОАТУУ 
за КОПФГ 

КОДИ 

01994971 

3510136300 
430 

Показники 

Видатки та надання кредитів - усього 

у тому числі: 
Поточні видатки 

КЕКВ 
та/або 
ккк 

Оплата праці і нарахування на заробітну плату 

Код 
рядка 

020 

030 

Затверджено на 
звітний рік 

Затверджено на 
звітний період 

(Рік) 

98000,00 

Залишок на початок звітного 
року 

у тому числі на 
рахунках в 
установах 

банків 

Перераховано 
залишок 

Надійшло 
коштів за 

звітний період 
(рік) 

97245,60 

Касові 
за звітний період (рік) 

97245,60 

у тому числі 
перераховані з 

рахунків в 
установах 

банків 

Залишок 
на кінець звітного періоду (року) 

у тому числі на 
рахунках в 
установах 

банків 



Оплата праці 

Заробітна плата 
050 

^^Р^^У^знмя^из. оплату праці 
Використання товарів і послуг 

В ^ І ^ а т е ^ 
2210. перев язувальні матеріали 
2220 Продукти харчування 
2230 110 Општапослуг (крім комунальних) 

Видатки на відрядження 

^ ^ ^ о д и спеціального призначення^ 
Оплата комунальнихпослугг^енергоносіїв 

2270 150 Оплата теплопостачання 

Омат^водопостачання та водовідведення 
2272 170 Оплата електроенергії 

180 Оплата природного газу 

Ошшшітшк енерпшосіївта інших 
Оплата енергосервісу 

2280 
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізаігії 
Державни^регіональних) програм У р Є Ш І 1 3 а ц и 

2281 

Обслуговування боргових зобов'язань 

зобое язань 
Обсновування зовнішніх боргових зобов 'язань 

2420 Поточні трансферти 

2620 300 

Соціальне забезпечення 
Виплата пенсій і допомоги 
Стипендії 

2720 340 Інші виплати населенню 
350 Інші поточні видатки 

Капітальні видатки 
98000,00 



Придбання основного капіталу 
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 

3110 390 
Капітальне будівництво (придбання) 
Капітальне будівництво (придбання) житла 
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів 

3122 420 
Капітальний ремонт 

430 
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 

440 
Капітальний ремонт інших об'єктів 

Реконструкція та реставрація 
3140 

Реконструкція житлового фонду (приміщень) 
3141 470 

Реконструкція та реставрація інших об'єктів 
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури 
Створення державних запасів і резервів 
Придбання землі та нематеріальних активів 

3160 510 
Капітальні трансферти 

520 
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 

98000,00 Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 
3220 

Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним 
організаціям 

Капітальні трансферти населенню 
Внутрішнє кредитування 

4100 570 
Надання внутрішніх кредитів 

580 
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів 
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям 

600 
Надання інших внутрішніх кредитів 
Зовнішнє кредитування 

4200 
Надання зовнішніх кредитів 



Керівник 

Головний 

"12 "січня 2020р. 

СябттЛі 

Пещеверзєва ЯМ 


