
r'l|уфчшэ-еQ
розI,лrlнуl,о

*o"ici.n з_.ц1!.u,lu бюд*еry, rbi 
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KoMicicto з Ilитань исловостi, Жкг
зв язку 1а ня }{аселення

вiдлi:tом екоtttlмiки t икоllавчого KtrMiTeTy Iрпitlськоi MicbKoi рали

зАl,вЕрджЕно
рiutенням cecii
Iрпiнськоi MicbKoi рали __ скJ]икання

N! _ _ Biit .._ 20 року

мп,

Коли
I)lK

[l iл поисмс,t,во КНП " IМЦПМСД " IMP Ко за еЩРI]оУ 3857 l 999

Эрt,анiзаLliйно-правова форма Комунапьне пidпрuслсmво за КОПФГ l50

Гериr,орiя м.!рпiнь Кuiвськоtобласml за КОАТУУ з2 l 0900000

l.)ргаtl дер)(авноr,о уIlравjllння за СПОДУ

[-алчзь за ЗКГНI'

Вид економiчноi дiяльностi пiшьнiсmь лiкаDнrtнuх зашаOiб за кt]Ед 86,10

Одиниця вимiруl -гис, гривень
(Dорма власностi \омчншьна

Чисельнiсгь прачiвtlикiв 230

М iсцезнаходження м. Iрпiнь, вул Садова, 38

ппiзвише ra iпiцiми керiвника Левкiвський А.С,

звlт tlPo виконлIlня ФItlАнсового плАну пlдпри€мствА
lп 2020 piK

OcHoBHi фiнансовi ItoKaзHlIKи пiдпрпсмсrва

I. Формуваrrня прllбуr,ку пiдпрrlсмс,тва

'l

[-|оказн ики Код ряttt<а Гlлан Фак г
Вiдхи;tення

(+,-)
ви конання

\%)

3 б

,fоходrt

lloxirl (вирyчка) Birr реаriзашii пролукuii 1roBaprB, робil,
пос;tчl,)

001 5l 000.0 52830, l l 830, l l03,6

lодаr,ок на ло;tану BapтicTb 002

Акuлзrrий збiр 00з

IHrli непрямi лола,tки (розutttфрувапltt) 004

ншi вtлрахуванtlя з доходу (розшчr|рувапlч) 005

Чttс,гшй дохiд (виручкл) вiд рсалiзацii пролукuii (ToBapiB,

робiт, посLlуг) (розtttuфрувопtu) ItСЗУ
006 5l000,0 528]0. l l 8]0, l l 03,6

lHuli операuiйнi ;loxoxtt (розututllруваmч)

uренОа, кUлlvll оо вlОilовлення1 безоплпt.опtрuлt,
007 бзz;1 386,4 _246,3 б1,1

/lохrд вiд учас,тi в капir,алi (розulчфрувапttt) 008

l н шli фtнансовi лсtхо ltи ( роuч чфруваmu )
Kolll, н а.п ьн i,\, %оdе ttоз ttпtv

009 l651,6 l з74, ] -111 a 8з,2

l ншi лоходи Qлоз ш t t фрува пttt )

п ро:рам u а б.ц (l.,od. вil е с Ku + пла m н i послуzч + с пец. ф.
0I0 l 3280,0 ] 0662,5 -26 l 7,5 80,]

Надзвичайнi ;tохоли (вiлшкодування збиткiв вiл

tlадзвичайних ситуачiй, стихiйного лиха, пожеж, техногенних

аварIй rощо)

0ll

усього llохолiв 0l2 6656,1,J 6525J, l -l]l l 98,с

llш l ра гш

CoбiBapтicTb реалiзсrваноi пролукчii (,говарiв, робrт r,a послуг)
(bOjulu{bpl,Bamll)

0lз 4J965.6 48]S9,7 {J9.1,l l l0,0

AltMitticтpal ивнt ви,граги, усього, у тому числl 0I,1 95,18,7 l0s99,9 l 05l ,2 ll1,0

витрtlти, пов'язанi з використанням слуrкбовлtх автомобi.rliв 0 4/l 2()02,.l l 905,2 -(l? ) 95. l

tsиl,ра,ги на к()нсалткнговI послуги 0 4l2

lJи,грirги на cl,pitxoBt послуги 0 +/J

витра],и на аYдI,1l,орськl Ilослуг}I 0 4l4

iнш j адмiнiс,гративнi ви,грати (розшuс|lрувапttt) 0 4l5 7546,з 8694,7 l ]48,4 ll5,2

В иl par и на збуl, ( роз t.t t u l|lpvBa пч t ) 0l5

н ul i о t repa чr й н i ви,tрати ( р озt t t u ф pl, в ct пl u ) 0lб l 050,0 955,2 -9,1,8 9l ,0

:DiHatrcoBj B|lTpaTи (розl,ч uфрувапlu) 0l7

13тра,ги Bi;t у,rасгi в капir,а.lli (розtttttфрувапttt) 0llJ

l ншi влtтрати (роJчl 1 !(Ьрувапt u) 0l9 | 2000.0 9,1]8,9 _2561,1 18,7

Полаток на лрибуr,ок вiд звичайttо'i дiяльностi 020

1-1а,ltзви,tайнi витраr и (невiдлlко,ttованi збt;тклt) 02 l

Усього вш гра l lt |J22 6656,1,J 69J5J,7 2789,4 l04,2



рез),льтат вiд звичайноi дiяльt]ос],I д0

частl|ни чис-t,ого прпбуr ку до мiсцевоtо

З,,r,r,,r,о* п"рultодiлешого прибутку (пспокршrого збитку)

тому числi за основними видами дiяльностi згiдно з КВЕД

З,,rr*r* *роaподi.ltеного прибуr,ку (HerroKpltTot о збитку)

Ill. Обов'язковi tllttlrcжi ltiдпllttt:MctBlt ло бюлжету,га MicrteBиx ttiльових фо.tuliв

(:плsта по"l'о.lllих пода,rкiв та обов'я]ковшх пла,rежiв до

вiлрахуваttня частини чистого прибутку комунальними

flогашення реструlflуризованих та вiдстрочених сум, що

пiдлягаtоть сплаl,i в поточному роцI ло бюдже1}

до дер)кавllи\ uiльових фондiв

I}rlecкlt до державних цiльових фоплiв, у тому числi:

обов'я,rковi плптежi! у r,опrу чttслi:

I Iроловження долатка З

ll, РозподiJt ,lllcтoI о

[иректор
(посаdа)

Анлрiй ЛЕВКIВСЬКИЙ
(iм'я, прiзвлшlе)


