
доходи, одержанi бюджетною установою (органiзацiею)" що зарахованi на

рахунки спецiацьного фоrrду цiеi установи (органiзацii) згiдно iз
затвердженим у встановленому порядку кошторисом

1.3

дотацii (субсидii), фiнансування, отримаяi з державного або мiоцевого
бюджетiв, державних цiльових фондiв або у межах технiчноТ допомоги 1,4

BapTicTb активiв (коштiв або майна), BapTicTb ToBapiB фобiт, послуг),
отриманих для реа-шiзацii мети (цiлей, завдань) та напрямiв дiяльностi,
визначених установчими док}ментами, таJабо для здiйсненЕя неприбутковоi
(добродiйноi) дiяльностi, гrередбаченоТ законом для релiгiйrплх органiзацiй

1.5

надходження у вигпядi безповоротяоТ фiнансовоТ допомоги. добровiльних
пожертвуванъ. N,lилосердя тощо, у тому числi:

1.6 4| 7\6

благодiйна допомога 1.6.1 4| 7тб

гуманiтарна допомога 1.6.2 гд
суми кошгiв або BapTocTi опецiатьних засобiв iндлвiдуалъного захисту
(касок, бронежилетiво виготовпенIDt вiдщовi,lцло до вiйсъкових стаядартiв),
Texнi.rнlor засобiв сIIостережеЕня, лiкарсьюоr засобiв та шrеди.rrтих виробiв,
засобЬ особистоТ riгiени, продуктiв хара{увttrlýя, гrредяетiв речовог0
забезгrеченнrl, а також iнших ToBapiB, викоЕalЕlu( робiт, ЕадаЕЕх послfт за
перелiком, що визЕачасться Кабiнетом MiяicTpiB Украiни, якi добровЬно
пepepaxoBaHi (переданi) Збройпим Сидалл Украiви, Нацiона.iънiй гварлii
УкраiЪи, Спутtбi безпеки Украrни, Службi зовнiттп+ъоi розвiд*и Укралтrи,

ýержавнiй првкордокIй олryхtбi УкраiЪи, MiKicTepcTBy внугрiшяiх сIIрав
Укра'ни, Управлiншо державвоТ охорOЕи Украim, Щержавнiй слухtбi
спецiаьного зв'язку та захисту iнформацiТ УкраrЪи, iншим утвореЕим
вiдпЬвiдно до законiв Украrни вiйськовим формуванням, ik з'еднан}lям9
вiйсъкdвим частиЕа1\{, пiдроздiлаrчr, ycTaHoBaNI або оргаrriзацiячr, що
уц}имуються за prжyrloк коштiв державIIого бюлжету, для котреб
забезпечення ЕtrюведеЕня антитеtrюристи.шоТ операцiТ

\.6.3

|,7 3 0з2

сума коштiв, якi надходять до пенсiйних фондiв 1, виглядi BHecKiB на
недержавне пенсiйне забезпечення 1.8

пасивнi доходи
1.9

вартiстъ активiв, отримt}них у разi припш{еншI юридшноi особи (у результатi
rl лiквiдацii, зtпттгя, шодirry, присднаншI або перетворонrrя)

1.10

iншi дохода 1.11

Вида,гки (витрати) неприбутковоi органiзацii
(сума рядкiв 2.1-2.6)

,, 44 08з

сума видаткiв (витрат) бюджетноi установи (органiзацii) за загалъним

фондом вiдповiдно до затверджених в установленому порядку кошторисiв 2.т

сума видаткiв (витрат) бюджетноТ установи (органiзацii) за спецiальним
фондом вiдrовiл+о до затверджених в установленому порядку кошториоiв 2.2

BapTicTb активiв (коштiв або майна), BapTicTb ToBapiB фобiт, послlт),
викOристаних (переданих) Ný фiнансування видаткiв на утримання 2.з 8 896


