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1 2 3 4 5 6 7 8 9

Надходження коштів -  усього 55,9 0,0 0,0 55,9 55,9 0,0

Від отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків 55,9 55,9

Від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для 

виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних 

потреб земельних ділянок та розміщення на них інших об’єктів нерухомого майна, 

що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб

Вищих та професійно-технічних навчальних закладів від розміщення на депозитах 

тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо 

таким закладам законом надано відповідне право; кошти, що отримують державні і 

комунальні вищі навчальні заклади, державні наукові установи, державні і 

комунальні заклади культури як відсотки, нараховані на залишок коштів на 

поточних рахунках, відкритих у банках державного сектору для розміщення власних 

надходжень, отриманих як плата за послуги, що надаються ними згідно з основною 

діяльністю, благодійні внески та гранти

Від реалізації майнових прав на фільми, вихідні матеріали фільмів та фільмокопій, 

створені за бюджетні кошти за державним замовленням або на умовах фінансової 

підтримки

Фінансування

Видатки - усього 55,9 55,9

Поточні видатки 2000 7,8 7,8
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 7,8 7,8

Капітальні видатки 3000 48,1 48,1

ВСЬОГО х 55,9 0,0 0,0 0,0 55,9 0,0

Надходження коштів -  усього 449,0 0,0 0,0 449,0 449,0 0,0

Від отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків 449,0 449,0

ДОДАТОК 6 

ЗВІТ

  про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень за 2020 рік        

(cпеціальний  фонд)

у розрізі бюджетних програм, кодів економічної класифікації та підпорядкованих установ

0111010 "Здійснення законотворчої діяльності Верховної Ради України"

0111020 "Обслуговування та організаційне, інформаційно-аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Верховної Ради України"
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Від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для 

виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних 

потреб земельних ділянок та розміщення на них інших об’єктів нерухомого майна, 

що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб

Вищих та професійно-технічних навчальних закладів від розміщення на депозитах 

тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо 

таким закладам законом надано відповідне право; кошти, що отримують державні і 

комунальні вищі навчальні заклади, державні наукові установи, державні і 

комунальні заклади культури як відсотки, нараховані на залишок коштів на 

поточних рахунках, відкритих у банках державного сектору для розміщення власних 

надходжень, отриманих як плата за послуги, що надаються ними згідно з основною 

діяльністю, благодійні внески та гранти

Від реалізації майнових прав на фільми, вихідні матеріали фільмів та фільмокопій, 

створені за бюджетні кошти за державним замовленням або на умовах фінансової 

підтримки

Фінансування

Видатки - усього 449,0 449,0

 Поточні видатки

  Заробiтна плата 2111 5,0 5,0

  Нарахування на оплату праці 2120 1,1 1,1

  Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 433,8 433,8
  Оплата послуг (крім комунальних) 2240 9,1 9,1

Капітальні видатки 3000 0,0 0,0

ВСЬОГО х 449,0 0,0 0,0 449,0 449,0 0,0

Надходження коштів -  усього 15,2 0,0 0,0 15,2 15,2 0,0

Від отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків 15,2 15,2

Від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для 

виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних 

потреб земельних ділянок та розміщення на них інших об’єктів нерухомого майна, 

що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб

Вищих та професійно-технічних навчальних закладів від розміщення на депозитах 

тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо 

таким закладам законом надано відповідне право; кошти, що отримують державні і 

комунальні вищі навчальні заклади, державні наукові установи, державні і 

комунальні заклади культури як відсотки, нараховані на залишок коштів на 

поточних рахунках, відкритих у банках державного сектору для розміщення власних 

надходжень, отриманих як плата за послуги, що надаються ними згідно з основною 

діяльністю, благодійні внески та гранти

Інститут законодавства

в тому числі:



Найменування витрат КЕКВ Затверджено 

на рік

Залишок на 

початок 

звітного року

Перераховано 

залишок

Надійшло за 

звітний 

період

Касові 

видатки

Залишок на 

кінець 

звітного 

періоду

Примітка

Від реалізації майнових прав на фільми, вихідні матеріали фільмів та фільмокопій, 

створені за бюджетні кошти за державним замовленням або на умовах фінансової 

підтримки

Фінансування

Видатки - усього 15,2 15,2

 Поточні видатки 2000 15,2 15,2

  Заробiтна плата 2111 5,0 5,0

  Нарахування на оплату праці 2120 1,1 1,1

  Оплата послуг (крім комунальних) 2240 9,1 9,1

Капітальні видатки 3000

ВСЬОГО х 15,2 0,0 0,0 15,2 15,2 0,0

Надходження коштів -  усього 433,8 0,0 0,0 433,8 433,8 0,0

Від отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків 433,8 433,8

Від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для 

виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних 

потреб земельних ділянок та розміщення на них інших об’єктів нерухомого майна, 

що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб

Вищих та професійно-технічних навчальних закладів від розміщення на депозитах 

тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо 

таким закладам законом надано відповідне право; кошти, що отримують державні і 

комунальні вищі навчальні заклади, державні наукові установи, державні і 

комунальні заклади культури як відсотки, нараховані на залишок коштів на 

поточних рахунках, відкритих у банках державного сектору для розміщення власних 

надходжень, отриманих як плата за послуги, що надаються ними згідно з основною 

діяльністю, благодійні внески та гранти

Від реалізації майнових прав на фільми, вихідні матеріали фільмів та фільмокопій, 

створені за бюджетні кошти за державним замовленням або на умовах фінансової 

підтримки

Фінансування

Видатки-усього 433,8 433,8

 Поточні видатки 2000 433,8 433,8

  Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 433,8 433,8

Капітальні видатки 3000

ВСЬОГО х 433,8 0,0 0,0 433,8 433,8 0,0

РАЗОМ ПО Апарату ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ 504,9 0,0 0,0 504,9 504,9 0,0

Автобаза Управління справами


