
Додаток 2
Коди

Пiдприемство : KoMyHa.lIbHe некомерцiйне пiдприсмство <Тернопiльська MicbKa
комунальна лiкrрня швпдкоI допомогп>)
Органiзrцifi но-пр8вовд форма :

комунаJIьне пiдприсмство
Терrrторiя : м.Тернопiль

Орган дерzкавного упрявпiння
Тернопiльська MicbKa
територir.пьна гром8да
Галузь : охоронд
здоров'я
Вид економiчно[ дiяльltостi :

Одиницi BHMipy: тис. гривень

Формавлlасностi комундльнl

Чисе,rьнiсrь прдцiвнпкiв :

Прiзвище та iпiцiа.пп керiвника : Чайкiвський JI.Ф.

уточнЕниЙ ФIнлнсовиЙ гrпдн пцприемствА

PlK

за €ДРПОУ

здКоПФГ

зд КоАТУУ

зr СПОДУ

зд зкгнг'
за КВЕ!

202L

02001297

150

6110100000

1004

86.10

НА 2021 piK

У тому чшоri за квартsJrами

Iншi вирахуваgня з доходу Дохid Bil

Чшстий дохй (виручка) вИ решiзацiI
продукчit (ToBapiB, робiт, посгIуг)
(розшифруватш)(Мiський бюляtет)в
т.ч.:

дохц на придбдння облдднання тl

Iншi доходп (дохИ вИ цiлового

доходш (вiдшкодувяння
збиткiв вй нддзвичдйних сиryацiй,
стихiйного лпха, поже)*, техногенних

витпятя. пов'яtянi t вшкппшстяннсш

(ToBapiB, робiт, пос,цlг) в т.ч.:



пИтримання об)скга в робочому
стднi(провед.поточ.ремонту,технагляду

Iшшi внтратп (подrток на земJIю,

господарськllми товарпствами, у
cTaTyTHoM5l фондi яких бiльше 50
вiдсоткiв sкцiй (часток, пдТв)

Вiдрrхувrння до фонду
нr внплату дивiдендiв
господарськпми товдриствдми, у
стат}лгному фондi якпх бiльше 50
висоткiв акцiй (часток, паТв)
палеlкать дерясавi, за
HopмaTHBaMIl, устдновJlенпмп в
поточному роцi вiд чltстого

у тому чшслi за основними впддми
дiяльностi згiдно з КВЕ!

rоспода pcbKHM}l товариствами, у
стацтно}lу фондi яких бiльше 50
вi-lсOгкiв акuiй (частоlt, шаIв)
HдleiKaTb Jер;кдвi, за
пормдтнвами, устаноRlIенпми в
лоточно}l}, poui за результатамп
фiна HcoBo-t оспоJарськоI
дiя.rьностi зя :rrпнrлий piK



Гроз.u"фру""r")

.Ц,нректор

Гпповниfi бухга,птер

Чдйкiвський Я.Ф.

Робак Г.В.

Реýервнпй фонд

;;Й.й i;;.окрптого збштка) на

кiнець звiтного перlоду

iбiйнпх податкiвта
обо"'"r*о"ra* n 

"aTeixiB 
до

держевноrо бюдrхету, у томУ

ПrЩВ, що пцлягас clurцrr л

Оrоджеrу за пИсумками звiтного

fЦВ, щО ПlДJIяrчu Ёuдщ^uлJD_"",*

,ЪЙо*.rу за пИсумкrми звiтного

прибlтку лерlсавними
пiдприсмствами

вИрдхуванн" частиви чистого

прпбутку ло фонлу на виплдту

дивiдендiв господдрськими

iЙ"r** рЬрукгуризовапих т8

вiдстрочепих сум, що пМягдють
.*rii у поточпому рочi до

бюдrl(ету



Таблиrц l

Код
рядка

Факт
минулого
року

Фiнансови
й план
поточного
року

Затвердясе
ний
фiн.план
(усього)

У тому числi за квартаJIами

I II III Iv

Матерiальнi затрдти, у тому
чис.пi:

1 29821,3 15344,б 29237,7
9181,4

7744,| 5744,| б5б8.1витрати на сировину i
ocHoBHi матерiали

001/1 23876,9 10144,1 24031,2 б3813 7218,6 52l8,б 52l8,7витрати на паJIиво та енергiю
00l12 5944,4 5200,5 5200,5 2800,1 525,5 525,5 1349.4Витрати на оплату прачi

, бO6б8,0 40297,5 5l380.2 l8000,0 1 106б.8 1 101б,7 ll296,7вhрахування на соцiальнi
заходи 3 13216,3 88б5,4 1 1483.6 39б0.0 2507,8 2508,0 2507.8капiтальнi видатки

4 0 1000,0 1000,0Iншi операцiйнi витрати
5 298r3..3 3758.5 3758,5 997,6 920,3 920,3 920.3Операчiйнi витрати, усього
6 133578.9 б82б6.0 9б8б0,0 33139.0 22239.0 20189,1 21292,9

Щирекгор

Головний бухгалтер

!.д/
/


