
}станова

1еритор1я

фган1зац|йно_правова форпса
господарювання

Фрган дсржавного управл!ння
8ид економ!чно1 д|я.;:ьнос :'1

Фдиниця вим1ру: щн
|!ер!одинн!сть: р1вна

€умський догпк1.гльттий навчшльггий заклац (ясла-
садок) ]\!32 ''/{аст!вка'' п,г.[упли, 0умсько| област!

(овпак]вський

1(омунальна орган|заш|я (установа, заклад)

\41н|стерство осв!ти 1 науки !1тра[нгт

.{ошк!ль;;а осв!'га

!одаток !

до Ёац!она:ьшого полохегтвя (стшлар'ц)
бухштсрськогст обл|ц в держ.впому ссктор] 1 0 !

(пода{пя ф'яансово] зв|пфт])

да]'а (р!к. м!сяць, чиоло)

за €.{Р|1Ф!

за (ФА199

закопФг

за (Ф.{}
за кввд

БАлАнс
нц 0! с]чня 2020 року

!овгострокова дсб]торська заборгован| сть 1 100

,{оваостпроков! ф!нансов! !нвесгпнц1/, у паому нтлсл|: 1 !!!0

за розрахункам}! за товари, роботи' послуги

за надан|4ми !(редитами

21п657]'

5910136600

Форма.}&1-дс

Актив (од
рядка

Ёа початок
зв!тного пер|оду

Ёа к1нець
зв!тного пер1оду

1 2 -) 4

|. нвФ1нАнсов! Активи
Фсновн| засобтд: 1000 1 з0801 5 1з012з7

перв!с1.!а варп!с/пь ] 001 1722559 17з1 142

зн(')с 1 002 414544 429905

! нв естп ш ц|й на н ерухом1спо ь : 1010

перв,снс] варп1с,пь /0п
3!!ос 1012

[| еш апо ер !ал ь н | ак по ад в ш : ] 020

11ерв!с:на варп'с,пь ! 021

/ ! а1{ о п цч е н (] а1 | оР ! пш3 а[ня ] 022

Безавершет т [ кал'т!татьтт| |пвестицш 1 010

! оваос пор о ков! б!оло е|ч у о! акп' .' в'! : 1040
]1 е Рв !с ! |с| ва]) п ! с !п ь 1041

н цко 11 цч'снс! амоР!п цз ац'я | 042

3апаси ] 050 42413 53516
Риробництво : 1 060

11оточн! б]олойчн! активи 1 090

!сьосо эа роз0бо.оа ! 1095 1 350428 1з5415з

|т. Ф!нАнсов| Активи

ц1н}11 папери' кр1м акц]и

акц!! та |нш1 форми унаст! в кап]тал!

{/ отп о чна ё е6 !тттор сь ка з аб о ре о в ан! с пь 
"

за розрахунками з бюджетом

*

:]а виданими авансами



] 5б5

}

за розрахунками 1з соц1а.'1ьного сщахування

ми розрахунками
!нша гтото.:на деб!тороька

[оточгт! ф|гтансов! |нвестиц]1

[рс;шов! кош,пц па 1} екв'валенш'ц розпоря0н'слкав
бю0акепнцх коахцтп!в па оернс(]вт!цх ц!льовцх фотс0!в у.'

таац1онситьн1й ва:попо!, у п'о,]''у ,ацсл| в: 1з827

[{оцппц 6юёэюеш[в п1а ]нц1цх кл[снтп1в на:

€диному казначе!.!ському Рахунку

|'(1ч|нках в )|сп'ановах 0анк|в' у ''1ол'у 
.!!'с{|! в|

т+а л.1! о т сал ь н й} в с!,т.тс:па ! / 176

.но з е-ь|, н!ц в ал!оп'!! п77
1нтп! ф1нансов! активи 1 1в0

!сьоео зо роз0]лом |1 | 195 2з952 16824

[!1' витРАти п!АйБут1|!х пБР!од1в 1 200 1 \зз

БАлАнс 1300 1з!] 15 ]-] 1з1 157"7

пАсив 1{од

рядка
Ёа початок

зв;тного пер;оду
Ёа к!шець

зв1тного пер!оду

1 2 з 4

1. влАснии кАп[тАл тА Ф1нАнсовии РвзультАт
Бнссений кап!тат: 1 400 1308015 1з18624

(ап!тал у лоош|нках 1410

Ф|нансовий результат 1420 4з405 215',79

(ап1тал у п|лприсмствах 14з0

Резерви 1440

[!льове ф|нансування 1450

|сьоао за роз0!лом | ] 495 1з51420 1 з40203

т|. зоБов'язАння
[о вео спроко в! з обов' я7 а|п !я :

за ц1ннип'{и паперами ! 500

за кредитами 1510

!нш! ловгостроков! зобов' язання 1 520

[!о'гоч гта заборговатт!оть за довгосщот{бвими зобов'язаг!!!я!\{и 1 510

17 о тп оча с! з о 6 о в' яз сстз гуя

за т{.]1агежами до бюд>кет 540 851 120

за розрахунками за товари, роботи, послуги 54_5

за ьтедитами 550

за одержаним],т авансами 555

!а р03рахунками з оплати прац! ! 560 3515 496

]а розрахункамт-{ |з с0ц1ш1ьного сщахува1'ня

за внутр11пн1ми розрахунками 1 570

|нтц! поточн! зобов'язання' з них: 1 575 ?5'727 з()75 !{

за ц1нними паперами 1576

|сьосо за роз0!тсом !! | 595 3009з з1з74

!]1. зАББзпЁчБння ! 600



РФ
}9,я:т],. вяи1.!

|у' доход11 п{АйБут!{|х пвР!од1в 1700

БАдА|*с 1800 1з 81513 137 1571

}(ер|вник (глосадова особа)

[ оловни й бухгалтер (спешпал |ст,.
на якого покладено виконання
обов'язк|в бухгалтероько! олуясби)

Азан!сва €Ф

9лейн!кова €Б

{

{ъ



.Р.:]ф]€-=#]

}станова

1еритор1я

фган!заш!йно-правова форма
госцодарюв'|ння

фган державного управл|ння
Бид економ!чно| д!яльност{

Фдиниця вим|ру: щн
[[ср|олинн|сть: р1нна

(умський дотшк!ль+тий нав.гальт:ий закла! (ясл:а-

садок) .}ф32 ''/{аст]вка'' п,:.€уп.ти, (умсько| област{

1{овпак!вський

(омунш:ьна орган!зац|я (установа, заклаА)

й!н!стеротво осв|ти ! науки }кра!ни

.[ошк!льна осв1та

зв!т
пРо Ф1нАнсов| РшзультАти

зо 2019 р|к

.{одаток 2
до Ёац!оншьного подшенш (стшларч)
б1тшщського оФ1ц в дерхщцому соктор! 1 0 1

к||олшня ф:ншсово[ зв|пфт!"

дата (р!к. м!ояць, чиоло)

3а сдРпоу

за 1(ФА1}9

3акопФг

за коду
за кввд

Форма.]\}2-дс

коди
20201 01 ! 01

2\1,16571

59101з6600

4з0

| 1085

85.1 0

|. Ф|нАнсовии РвзультАт д!яльност!

€таття
!(од

рядка
3а зв|тний пер|од

3а аналог!чний
пер!од

попередньо['о
ро|{

2 4

доходи
!с.>хо0та в|ё облц1ннцх операц!й

Б:оджетн| аоигнуван1{я 201 0 3504617 з\1з652

.[охоли в!д надання послуг (виконанпя роб1т) * 2020 23585 ! 236091

,[оходи в|д продажу актив]в 2030 1 5з3

Ф1г':ансов| доходи 2040

1нц:1 доходи в1д обм!нних операш!й 2050

|еьоео 0охо0|в в10 облц!тлнтдх операц1й 2080 3742о6| 340974з

,{охоёш в!ё нео6м!ннъсх операц!й

[1одатков1 надходження 2090

Ёеподатков! надходження 2100

1рансферти ; 2\ 10

Ёадходжоння до дерх{авних ц|льових фонд]в 
!6 2120

1нтп| доходи в]д необм|нних операш1й 21 з0 5з00 4839

!сьоео 0охо0]в в|0 необ;п!нншх операо4!й 21 70 5з00 4839

|сьоео с)охо0!в 2200 з741з61 3414582

витРАти
Бнтпрстптс; за об-м !ннц"и ц операо1!я-м н

Бич:ати на в]4конання бюджетних профам 2210 з512476 3195274

Би'щати на виготовлеттття пролукш11 (надапня послуг, вико1]а1'ня

роб!т)
2220 255з01 225184

Бищати з прода)ку актив1в 7230

Ф!нансов1 витрати 2240

1нпл! вищати за обм]нними операцйми 2250 1410

|сьоао вшпратоо за облц!ннц:пш операц1яэпш 2290 з169|8',7 3420458

!



2з00
1нп:| вищати за необм!нними операц1ями 2310
{сьоео всотпротп за необм1нншмс: операц!ямш 2340
|сьоао всатпратп 2380 3169187 з420458

.2390::,:. -21826 -5876

11. видАтки Бк)джвту(ко|штоРис}) зА Фу}{кц!онАльно}оклАсиФ[кАц!€[овидАтк1в тА
кРпдит)вАння Б}одх{вту

!|!. виконАння Бюдя{вту (ко1штоРис})

*

А,лм:н!с;ра::твн! зборг: :а ;:ла:-сж1

лохоли в1л ттекомерш1т!но|

юсп одарсько1 ;]|яльност!

Ё а 0хос)хсення )ержавн шх цйьовш
фон01в

Ёайменування показника
(од

рядка
3а зв|тний пер!од

3а аналог!чний
пер!од

попереднього

року
1 2 1 4

3агальнодержавн! функц|! 2420

Фборона 2430
[ромадоький порядок, безпека та судова влада 2440
Ёконом|чна д{яльн1сть 2450
Фхорона навколи1пнього природного середовища 2460
}1{итлово-комунапьне господаротво 2470
Фхорона здоров'я 2480

.[щовний та ф|зинний розвиток 2490
Фсв!та 2500 з76з857 3415874
(оц|альний захист та соц1альне забезпечення 2510 53з0 4584
|€Б9[Ф: 2520 з'769|8'7 з420458

гальний фопд €пец!альний фонд

план на
зв!тний р|к

фа:стивва
суп!а

вико}[а|!|{я за
зв!т;:гдй:
пер!од

фа:сгияна
сума

вико!'ання за
зв!тний
пер!од

.{оходи в|д власност| та
п1дприсмницько! д!яльност1

]нш! неподашов| нш1холхен||я



Ёадходження Фонду
зтшьт:ообов'язкового державпого
соц!шьно1т сщахуванщ !кра{ни на
втапа.пок 6езроб|тя

2582

}{адходження Фонлу соц1ального
сраху3ання !кра!ни 258з

[нш1 ншхожсння 259о

!сьоео )охо0!в 2600

витРАти
Фплата прац1 1 наршування нд
зароб1пу гшац 2610

Бик0ристшня товар|в ! послуг 262о

Ф6слуговуванътя боргових зоФв'яза:нь 2610

пот()ч]]| транс(]сРти' ] них 264о

орга]{ам дсркавного управл!ння |ттшгтх

|]|вн|в
2641

€ош!шьне забезпеченвя 265о

]нш! поточн] видатки 2660

Ёершпод|лен! впдатки 2670

[{ридбшня основного кал!талу 2680

(ап|тальн! трансферти, з 1{их: 2690

оргавап' дсржавного управл1вня !нших
1т!вн ! в

Бнущ1шнс кредит}ъанш 2'10о

3овн|шнс креднцъанпя 21 \о

|сьоао вшпорапс 2780

шроф!цвт/;цеф!'йт. за ]зв!1ф1 :*ёйб;! ,:779]1!

Р

|у. влпмвнти витРАт зА оБм|нними опвРАц!я,ми

|(ер!вник (посалова особа)

[ оловний бухгалтер (спеш!ап1ст,
на якого покладено виконання
обов'язк1в б1тсгалтерсько| олухби)

Азан!ева €Ф

Флейн!кова €Б

€таття
(од

рядка
3а зв!тний пер!од

3а аналог!чний
пер|од

попереднього
року

] 2 -1 4
8ищати на оплац прац| 2820 2245050 198682з
Ё|драхування на соц]ш|ьн1 заходи ' 2830 50з17 5 447 125
1!|атер!штьн! вищати 2840 1003591 964171
Амортизаш{я 2850 15з61 223з9
1глтп1 витрати 2860 \410
}сього 2890 з769|87 3420458

!



.:-:-':!ч'!:=*_'::9':.:=!:.::ч!щ+9з€?ё.!=+.];:..т-:Ё€].!:-]!1:]|]з!;:!:.:=:*Ё€ч*!е?==-:

(умський дотпк!льний навчштьний заклад (ясла-
садок) лф2 ''.[]аот!вка'' пс'€уми, (умсько| област!
(овпак!вський

(омунальна орган!зац1я (ус-:'атгова' зак'гтад)

\4!н!стерство осв1ти | науки !кра!ни

.[ошк|льт+а оов|та

Аодаток 3

ло Ёац!овшвою пшоженвя (ст6ддрц)
фхштсроькш обл!ц в дсрх8ному секюр; 1 0 !

"подшня ф!ншсово1 зв'шост''

!станова

[еритор|я

фган!зац|йно-правова форма
господарювання

фган державного управл!ння
Бид економ!чно! д'яльност;

Фдиниця вийру: щн
|{ер|одинн1сть: р|чна

,[ата (р!к' м|сяш, нисло)

за сдРпоу

закоАтуу

за копФг

за (Ф!9
за кввд

3в!т
про рух гро!шових ко!шт!в

за 2019 р!к

Форма }!3-д.

коди
20201 01 ! 0]

21116571

59 1 01 36600

4з0

11085

85.10

€таття !{од рядка 3а зв!тний пер!ол 3а аналог|чний пер!ол
по[|ереднього року

1 2 3 4
|. Рух кош!т!в у результат! операц!йно! д!яльност!
Ёадход:кення в!д обм!нних операш|й:

бтодя<етн1 асигнува|{ня 3000 з504611 з\7з652
надходження в1д надання послуг (виконання роб!т) з005 240418 2261з9
надходження в|л пролал<у актив!в 3010 1 5з3
!нтш| надходження в]д обм!нних операш|й 301 5

податков1 надход)кен}1я з020
неподатков1 надходження 3025
трансферти, з них:

когптитрансф.р';",@
управ;т!ння

30з0

] зоз:

надходхен}1я до дер)кавних ц|льових фонд]в з040
!нтш| надходження в|д нообм|нних операц|й з045 5300 9696

Радхоё:кення грот:тових коп:т!в за вну]р|]]1н!ми операц|ями 3050
|нтш! надходження з090 47206 42595
}сього :надход'|(ень в|д операц1йно| д1яльяост{ 3095 31991|з4 з452082
8ищати за обм!нними операш!ями:

вищати на виконання бюджетних прощам 3100 3504671 з 1 75689
витрати на виготовлення продукц]] (надання послуг'

виконання роб!т) 3110 25о247 224185

витати з продаху актив]в 31 15

!нтш{ вирати за обм1нними операц|ями з12о 1410
Битрати за необм|нними операц!ями:

траттоферти, з них: з125

*



,

. . 
ко1пти щансферт1в органам державного управл!ння ]нших

р1вн1в

1нтш| вищати за необм1нними операц|япли

8ищати що|]]ових коп:т!в за внущ|тпн!ми опера:{йми

}сього витрат в|д опщац|йно!,д|яльшост!

{истцй р1х ко:шт!в вй операц|йпо! д{*л!гпост1

1|. Рух ко|шт|в у результат! |нвестиц1йЁо| д1яльност.!
Ёадходжоння в1д щодажу:

ф|нансових |нвестиц|й

}нвестиц1ино1

нематер1а.]тьних актив|в

незавершених кап!тальних 1нвест':ац!й

](овгосщокових б|о:тог!.тних актив|в

Ёа21ход>кення ц!лт'ового ф!гтансування

8ирати на придбання:

ф!нансових !нвестиц|й

ос}1ов1!их засоб!в

тгтвестицгйтто[ нерухомост1

нематер1альних актив1в

н9завер1пених кап]тальних ]нвестиц!й

довгосФокових б!олойчних актив! в

9< ь о го]витраф : Бй ;шЁвс+и!|й*о!,д;яльяой;
{и стпгй рух ко птпт!в, вй 1пвеетиц|йшо1 д!яльн ост!

отримання позик

отримання в!дсотк!в фоялт1)

}сього надходхсень в1д ф!навоово| л!яльност1

}сьбго впфа*,$-й,ф!пвнсово'[д!яяъносф]

{истий рух копгт!в ви ф!пансово1 д|яльпост!
{истий рух кош:т1в за зв|тпий йер!ол
3алитшок ко:шт!в на почат()к 1 з405 1 18880
3алип_ток котпт|в ощиманий
3алитшок котпт!в перерахований

Бплив зм!ни валютн].1х курс!в на за]|ишок кошт!в
3алип:ок кошт!в на к|нець року

||!. Рух кошт!в у результат{ ф1нансово1 д1яльност|

повер}|ег|ня ]{редит1в

| -н;ша:тня 
креди'г!в 

-11огаше!1]!я !1озик

сплац в1дсотк1в

3 350

33 55

2155

8176 1

18|3[0|з827

4857

ж
п]н*#(Ё#

}

* 1!аёхо0псення в натпура'пьн!й форм! 2 100



к€р;ник (ц_осадов а осо6а)

| оловвий фхталтщ (опец{'ад1ст,

на як0г0 !]овшад€во вик0в&вня
обо8 " язх|в бухготтоуроько{ олуяби)

Азвн|сва €|$

0лей++|ко.вв €8

!

!

Ё

в

|

{

[
Ё

ь
::
в

:,1|

= \*]

,'

{



:_]]г]:я{:@]:

!станова

1еритор!я

фган!заш|йно-правова форма
господарювання

фган державного управл!н:ля

Бид економ!нно! д{яльност1

Фдиниця вим!ру: щн
|{ер!одиин1сть: р!тна

1(ер|в:тик (посадова особа)

[оловний бухгалтер (спец!ал|ст,
на якого г{ок']адено ви1(она!|ня
обов'язк!в бщгалтероько! олужби)

!одаток 4
до 1{ац!оншьното пшщ9вня (сшдфц)
6ушмшрського оФ|ц в дерхшному секюр; 10!
(подшвя ф|ящсово-] зв]пост!)

*,

€умський доп:к!льний навчштьт:ий заклад (ясла_
садок) )х|е]2 ''-|]аст!вка'' пс.[упли, (умсько{ област|

(овпак]воький

!{омунальна орган!заш!я (установа, заклад)

1ъ4|н!стерство осв!ти ! науки }кра[ни

.[ошкйьна осв1та

3в1т
про власний кап!тал

за 2019 р1к

дата (р|к, м!сяць, число)

за €[Р||Ф!

за(ФА1]/9

за 1{Ф|1Ф[

за (ФА!

коди
2о20| 01 ! о:

21\]'6571

59101з6600

430

1 1085

85.10за 1{ББ.{

Азан!сва €Ф

9лейн!кова €Б

внесений [т'ап!;а.: т Ф|нднг(}вий
кап!та.; лоо!|!нка1 рс]}.|ыгат

д0оц!як{ (уц;нка) незав9ршсних кап]тщьних
!||весп!ц;г!

Разо.н з.тт|а у коп!тпал!



( зАтв€Рджвно
наказ м|н]стсрс@ ф1нанс!в укра]1м
29 листопада 20] 7 гю!9..}{9 977

дата Ф;к, йсяць. число]

за €.{Р|{8}
за(ФА199
за (Ф|{Ф[
за }{ФА9

за 1{8Б{

и
{!

,
,1.

{]

{

.$

)['станова

1ерггор|я

0рган|зац|йно-правова форма господартовання

Фрган дер)кавного уп равл|ння
Бид економ!нно| д!яльност!

0диниця вим|ру: щн
|[ер1одинн|сть: р|нна

навчальнтой 3ау<ла0 (яоаа-са0ок) )!!32 ||./1аспо1вка'' лс'€улсал, €у'шсько1[ обласоп|

к ,.|у у 9 ! 9 9 р е а н ь аш!1 {у9 у3у-9 -9!'- | ! * 9о)
!\:[!н!споерсспво осв!;под ! наут<ш !кра1нш

й}Б]/}}/",;)"

^

шРим1тки до Р1чно1 Ф1нАнсово! зв[т
ност!
за 2019 р1к

Форма ]\!5-дс

211\6571

5910136600



Фсновн] засобц

фупц ос|{овнш засо6|в

[шестиц!йтта нерухойсть

3емщн! д!лянки

кап;тмьн; вицвти и пойпшеш
земФь

Буд{вл!, спорудя тъ пФедащй
пристро;

йашиш та о6_падттшвя

травспорт$! засоби

1не9уменм.

тиряни та йгагор{яй насадження

1аш] осяовн: эасо6и

[,1узейй фот:,:и

Б|бл;отечя| фоци
мшоц] пн; ясоборош; ишр;Фя|
а@ви

Б!:;изна' ттоп!льл! рсв!' одягъ ш1ггя

[юентаряв тча
Ёсо6оротн! маттср|шьп' аюлви
спец1шпого

[нтп! необч;отн| ма

персоц|нка (дооц[пка +!

у||;1[Ё| _}

вар{сть основн'о( засоб1в' як! ви6ули внаслцок:

безогт,татно| передач! (внутр|виомча поредача)

безогштатно: передач; (кр;м вщггр,в1домчот пер9дач])

продажу

крадькки, ностач'

спиоанн-'{ як непри:атн!

ййьптеяня ва1пост1 основних засоб|в у результат1:

пРидбання

реконструкц;| до6удови, дообладнання,

ЁчЁЁ

Рамм ] 1. ':!

3 рялца 180 щафи ?

з рядка 180 фафи 9

(ф

т

д'4пазоя корисЁо(ю
викорисвяня

(18 1)

(182)

(1 8з)

(184)

(185)

(186)

(1 87)



безкотштовного 'щ'''"'| 'пераш[ями впур|в!л!1снот п"релан!\
оц)имання олагод|иню( фант!в' дарунк[в

3 рядка 180 щафи 15

3 рядка 180 щафи 16

(
вщт!сть основних засоб!в, щодо яких !сну:оть перед6анен! чинним зако|{одавством обйеження права власност!, корисцв:1н|'[ та
розпфяд)'(ення
за.,1иц:кова варт!сть основних засо6|в, що тимяасово 1{е вик0ристовуютьоя (консервацй, реконсрукц1я тощо)

варт[сть пов:т!стго амортизованих (хновних засоб!в, як! продов:кт'.*отъ використовуватись

варт!сть основн!о{ засо6|ц як! уримуються для продФ|9, передат! &з оп-гити

варт[сть безоплатно оФимаЁ!о( освовних засо6!в (внугр;в;домча пф9дача)

варт!сть безоплатпо отримая|о('основких засоб!в (тр|м вггур|в|домто1 передав1)

з.{ос основ[]]0| засоб|& щодо 
'к.!х 

|сщдотв обмокевЁя праза ш1асцоот!, корисцв4н!|'{ та р(впоряр!(ен!ш.

(188)

(18,)

(!Ро)

(1'1)

(\э2)
(1э3)

(1,4)

(1,3)

(1я5)

$



т'г
;{

( |'\

ън] ак'пшв'4

груп! оФовких всоб|в

Авторъке та суйк| з яим прша

||рава кщисцмня прирщними

реоурсши
|[рава на зн*и щя тов4>!в ! послу;

права корисцшя ]||айпо!|

|!рава на об'еш тромис.цово;
шасяосп

1*''*.фь"";**

3 рядка 260 фафи 15

3 рядка 260 Фафи 16

!|. |{е;иа

р
варт|стъ безопдатно отри'ь{апих нематер!агьних актив!в

варт|сть нематер{альних актив|в, щодо яктос |снус обме)кення права власност!

варг!сть оформлент{х у зттаву нематер!апьних актив!в

варт!стъ нематер!ального ак'гиву з невизначеним строком корисност! використа!{ня

накопичена амортизаш!я нематер!альнгтх актив!в. шо.1о як}сх !снус обме>кення щ;ава власност|

нзкопи.|ена амортизаш!я передан'п у заставу нематщ|альнпл< актив!в

{261)

{262\
(26з')

{2м)
(265)

(266)

ддпщов корищош
викорисъпкя

к

я.'
$Ё{



*:}

]
(

[!!. 1{ап]поа:оьн] ]нв

Ёайменування показн|' ка

1{ап1тальн| 1нвестиц!{ в основн1 засо6и

1{ап!тальн! !нвестиц|] в |нтш| необоротн:
матер1альн| активи
(ап]та_ттьн! |нвестиц|] в нематер1а"]1ьн1 активи

Ёа к1нешь року

(з51)

1{ап|тальн! !нвестиц!|
б|олог|чн1 активи
(ап|татльн! !нвестиц|{ в необоротн! активи
спецпризначення

Разом

3 рядка 350 графи 5 заг€шьна супта витр:{ на досл!дхсення та розробку. що вкл}очена до складу витрат зв!тного пер!олу

в довгосщоков1

1*н



шч13ап{!сш

3 рядка 500 графи 6 балансова варт|сть запас1в:

оформлених у заставу

передан}!( на ком1с{:о

передангх у переробку

в1добра;кенттх за чиото}о варйстто р еал1зац!|

(501)

(502)

(50з)

(504) 5з5|6



в!добраэкених з!'', 
^}1о 

влговальното варт!стто (505)

;# |



т::

у. Ф1нансов1 1нвестпшц|{
3а р!к 3алитшок па к!непь роцл

(581)

(582)

(58з)

(586)

(587)

Ёайменування пок:вника

3 рядка 580 щафи 3

3 рядка 1110 щафи 4
Балансу

3 рядка 1155 щафи 4

Базтансу

вщати в!д зментпсння корисност|/доходи в!д в|дновлення корисност1 протягом роч/

довгостроков1 ф|нансов| ]нвестиц!1 в{дображен|:

за соб|варт!стго

за аморти3ованото соб1варт1стто

а
поточн1 ф|нансов! ]нвестиц!: в|добра;кен|:

за со6|варт|стто

за амортизованото соб|варт!стто

ф'

5*нг



?:

(

{/п- еб]поо |ька ан1с7пь
}тому зисп1 за строками пога1||€нпя

!овгосщокова деб!торська
заборгован!сть

|{оточна деб!торська заборгован !сть

€писано у зв1тнопц роц1 6езнад!йно| деб1торсько? заборгованост1

[{росщозена деб!торська забордован|сть

з не]:

матор|атти передано до оуду' ведеться позовна робота
винесено р!тпення суду' виконавче г{ровад)ке!{ня

проти деб|тора пору1шено справу про банщутство:

заборгован 1сть за'{в.]1ена та ви3нана

заборгован|сть за'{влена та не визнана

заборгован1сть не заявдена

стосовно деб|тора проведено державну ресстрац|то припинення горидинно1 особи в

резупьтат| л|кв|дац{]

(661)

{662)

[/|. 3обов'язання

|рупи зобов'язань
1{од

рядка
}сього на початок року 9сього на к!нець року

!['тому чист! зд строками

до 12 п:!сяц|в бйьтпе 12 м!сяц!в

5 6

.{овгостроков| 600

|{оточн1 610 з009з з|з74 з\з71

,{оходи майбутн|х пер1од;в 624

1|айменування пока3яика
вй 12 до 18 пт1сяц!в в|д 18 до 36 м|сяц|вдо !2 пц!сяц!в

'- ЁЁ



( (

у[[/- [поцлов1 ко!/,!п'.а поа [х екв!валенп||1 ротпоряёнцк1в бтоёэкепон!1х коц1|п'в уп! ]9р2цц_в!'цц3щ!9!цц

1{айменування пок&зника (оА рялка [а початок зв!тнопю роц7 Ёа к!пець зв|тного року

з

[р о сао в 1 к о !ц,п 
'1 

уп а'* е к в !в аэле н ,п'' ро 3 п ор я) н и к |в бло ё эк е сп н шх

коидтп!в поа 0ерэлсавншх ц1пьовшх фон0|в у ноц}оно;оьн1й ва;тоопо1, у
гполлу чшсл! в:

670 18880 1 3827

кас! 671

казначейств1 наресстрац|йнихрахунках ъ\ 672 182зз |з827

казначейств| на {нтпшх рахунках 67з 641

устат1овах банк|в на поточних та 1нлпих рах)|нках 614

установах банк{в у тим!]асовому розпорядх<енн1 675

дороз! 676

[р о оа о в ! к о !].1п''! утп а'{х е к в | в а;а е 1! п' ш р о 3 п оря 0 нцк ] в б ло 0 эке по н цх
коцлооо!в гпа 0ерэтсавл*шх ц&ьоових фонё|в у 1нозе;ин1й в*птопо1, у
тпо.гпу н7т.т1:

680
5

на поточн1:гх рахунках 681

1ншт! кош:ти в !ноземн|й валтот! 682

$

ш

#
]ш
1м
ш

ж

$

,

]|!:

/$рц



{*. {охо ё ц упа'ь ап'р {!п'ш (

Ёайменування показника
1(од

рядка
3а р!к

з

у {по,14у ч|/сл1;

в! ё облц!нннх отт е р аи л й

бгодя<етн! аоигнування 774 з504617

надання п0слуг 780 2з585 1

190 1 533

операц11 з кап1та.]]ом 800

продаж !{ерухомого маина 810

в!дсотки 820

роялт] 830

див1денди 840

|нтш! доходи в1д обшт!нних операц!й 850

\1 1ло'1'|у ч[!с-г!1:

ку0сова р1зниця 851

дооц|нка актив|в у ме;ках суми шопередньот уц1нки 852

в;днов]{ення корисност| актив!в 85з

в|ё нео6лс1ннн-х опе р ац!т,: :

податков1 надходження 860

неподатков! надходження 870

тоансферти
'880

гранти та дарут{ки 890 5з00

11адходх{ення д0 держазних ц;льов!тх фонд1в 900

списаних зобов'язань, що не г{'дляга}оть пога1ценн!о 910
]]]|.:1].]]]]]|1.Ё].|..1:1.].:|,]]::!|]]::.

:; :]]|!!1::1:; !.:1;' .[4ш



у 1у|о-му ч'!с-п1

!ншл1 вггграти за об_м1нними операш{ями 9з0 1410

3 н1'х.

курсова р1зниця 931

виц)ати, пов'я3ан1 з реа",т1зац1с}о актив1в 9з2

уц!нка акгив|в 93з
вщати вц змен1шенн,{ корисност1 актив1в 9з4
1нтш| вищати за необм1нними операц!ями 940

3 н1!х.'

виц)ати' пов'язан'| з г{ередаче1о актив!в, що су6'€кти дерх(авного сектору передають
суб'сктам господартовання, ф!зитним особам та |нштим су6'ектам державного
оект0ру для вико!{ання ц{льових заход1в

941

неповернення депозит!в \ 942

(

€1ъла ощиманих актив|в, роб!т (послуг) у начр€1льн{й форм{
[1ъта вищат5 визнаних у зв'язку з недоощиманн'!м ран{тше визнаних доход!в

д

&

(я50)

(я6о)

2100

?Б-',

ЁЁ{



ъ'
|

*. [{естпач] | впт !в ! .р1ап' с'пец!1'', ов!/х к ьншх

Ёайменування показ|{ ика
!(од

рядкд
3а р|к

з

Ёедостач| та щад|:кки що1пових котпт|в ! матер!а;льних ц!нностей на початок
зв1тного року

970

}станов;тено недостач та щад|:кок щошових коп:т|в | матер1альних ц!нностей
протягом зв|тного року - усього

980

з н1!х.'

в]днесено на винних ос|б 981

6писано недоотач в мех{ах природного уб)тц 990

€писано недостач винн1 особи за якими не встановлен1 1000

€тягыуто з винних ос|б 1010

€писатто 3а вис[1овками сл1дчих орган1в 1020

Ёед<эстан{ та крад1я<ки гро1шових кош:т|в ! матер1альн:тх ц|нностей на к1нець
зв!тного року

1 030

у ;эзо'+г|, ншсл!:

в1дгтесених на винних ос!б 1031

справи знаходяться у сл!]:них органах (винн| особи не встановлен1) |0з2
&

':\

]
!

;.,:

|!

!Р-.,:

'Ё{



т1|
'1

{

;|

:

ц]

{

[

$

]

^

\|. Бу01в ельн| у!ъ'апоо акпош

[айменування показника
1{од

рядка
3а р!к

] з

!ох|д за буА1вельними контрактами за зв!тний р1к 050

3агальна сума за незавеР1шеними буд|вельними контрактами 060

3агальна сума зазнан],гх витрат ] визнаного деф!шиту на дату 6алансу 070

[ума отриманих авано1в за бул|вельними к0нтрактамт111адату балансу 080

8арт1сть виконаних субп{дрядних роб|т 090

[ума пром|жн}тх рахунк,в, яка несплачена 100

€ума валово|заборгованост1 замовник|в надац быханоу \ |10

€ума ватово| заборгованост замовникам на дац балансу \20

1#{



8бл!ковутоться за перв!сного вар,ст|о

вФиЁя ва виро!_0/ванв] ъ в1дгод]вз]|

6!олог1нп| активи у став! 6!о'о!;чнп
пеРеворевь (х]1|м в!\Рин на
виро1цувапн! 1? в'дгод1ы|1)

твш; поточн| б,(!лог|чп; актпв!!

*д

фупи б|олог!ннпх актив!в

3рялка } !90 графи 10 | рафи 16

3 рялка 1 | 90 графи 1 3

3рядка 1!90графи 15

\1!. Б1оло2]цн| ак!пшв[

л'
балансова варт1сть б!олсг!чних актив!в, шодо яютх 1сь*ук;ть ;':*редбанен1 законодавство|\т обпцежегтяя п1]ава власност1

батансоваварт]стьб!олог{чн:тхактт:в1в,передан}о(узаставу якзабезпеченнязобов'язань

ва1эт!сть придбаких б|о.тог1чнич акттв ! в

варт!сть безоппатно отримант'!х б|олог!чних актив1в

варт!сть реап|зованих б!олог{чн го< актив!в

варт{сть безоплатяо пФедант'х б!олог!'тних актив!в

0бл|кову:оться за справед-пивою варт|стн)

(1 1ч1)

(1\э2)

(1 193)

(1 194)

(1 195)

(1 !'6)

ш

{

{

Ё
{
н

ш

{

#Р_

{#



ц'пва с|цьськоаосп

Раймснтвання показника

|' 3а 3в'!пн''ш

(од
рядкд

Фдиниця
вим!ру

Барт!сть перв|ского
ви3|{ання за одинпцк)

,;.
,|

:!

8..:..

$Ё{
., 

.... 1



.

додатков1 б|олог!чк| активи тваринництва 2з1 (
продукцй рибництва |2з8

''ш
9,ш

{1

.ф
.ц

А



з;,

!{:

ння по3абалансовцх

3али:шок на початок
зв!т1{ого року

}{адходьэнняЁазва рахунку позабалансового об-п!ку

3алитпок на к!цець
зв!тяого пер!олу

01 <9ренёован! основн! засоб14 1?'а не]'4а'пер,[!]1ьн' ак!пшв!4'

0 1 1 <Френдован' основн| засоби розпорядник]в бтод;кетнргх ко!шт|в)

0 ! 2 <Френдован; основн! засо6и державних ц!льових фонд|в>

0 1 3 <Фрет;дован1 гтематер|альн! активи розпорядник|в бюджетних

котпт1в>

0 1 4 <Френдован 1 нематер|альн| активи дерл{авних ц!льовикфонд| в>

02 <Актлоуавш на в!]пов]0ально,|'у 3берьанн', й'"

021 <Атстиви на в|дповйальному збер{ганн| розпорядник1в
бтодх<етних коштт1в>

на в]дпов!дальному збер|ганн| державних ц;льових

0 3 <Б то 0 эссетпн | з о бов' яз антая>

*";"*,";032 <)/кладсн1 договори (угоди, контракти) дер)кавних ц1льових
/фон:!в'>

0 4 к 1{ епер еёбачен ! ак1п1!в 
'о,

04 1 <Ёепередбачен] активи розпорядник!в бтоджетних ко1пт1в)

042 <Ёепередбачен| активт4 держав!1их ц!льових ф'щР]
043 <1имчасово передан| активи))

0 5 <[1епереёбачен! зобов'язання, еарантп1[ поа забезпечення наа{'н1,

05 1 <[щант{{ та забезпечення надан| розпорялник!в бтодх<етних

котшт!в))

052 <[арант!1 та забезпечент{я нада1{| державних ц|льових ф'щц|
053 <Бепередбачен| зобов'язання розпорядник|в бтоджетних

котпт!в>>

з-
:цР



054 <Репередбачен! зобов"язання дер.жавник цйьовттх фонд1

09 <[1ерр0ан| (ви0слн|) ак'1'цв1] в])пов!ёно 0о законо0овсп'ва')

091 <|1ередан1 (видан1) активи в!дпов{дно до законодавства

розпорядт1ик!в бгоджетних ко11]т1в)

092 <<|1ередан! (видан1) активи в!дпов!дно до законодавства
дер)кавн ! | к ц!льових фонд!в>
Разбм

жц-

06 к|аранпа1| упа забезпенення опарвьиа*1ь

06 1,'Рф^"'1''''" *б"*."*'", '' рядник|в бтод>кетних

062 <[арант1] та забезпечення оц)и\{ан! дерхсавних ц|льових фонд|в>

07 <€*ошсан1 акп''1вш))

07 1 <€писана деб!торська заборгован|сть розпорядник1в бтодхсетнтл<

котпт|в>

01 2 <<(лисана деб|торська заборгован|стъ державн их ц1ль ових

фонд!в>

073 <Ёев|дтпкодован| нестач| ! втрати в1д псування ц|нностей

розпорядник!в бтодх<етнтлс когшт|в>

074 <Ёев|дш:кодован{ нсстач| | втрати в!д поування ш;нносщ}
державних ц!льових фонл!в>

{8 <Бланкн )оч;лаентп!в суворо[ зв1тппосуп|п

08 1 <Бланки документ{в суворо! зв|тност1 розпорядник|в бтоджетних
кощт1в)

082 <Б"т:анки документ|в сувсрст| зв1тяост| дер)кавних ц|льових

фонл!в>
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Аац,н1ева €Ф

9*й:*!кова€8.

1{ервви.к (поэаАова особа}

| одовний бухга_гггр ( спец1ал!ст,

Ё& яког9 по{о|ад9.но викФнзк|{я

обов'язк!9 брга'птщоькд!] служби)

\

^



3в1т
про надходх(ення та використання копшт!в загального фонду

(форма |{ 2м)
за 2019 р1к

€улоський 0ота.скйьний навча;тьнуой закла0 (ясоо-са)ок) !!32 ''!!асуп1вка" ,и.€у7с!л, €у*асько[ облостп1

додаток ]

ло [1орядку с!Фад&пя бюд-спо! зв]ъ(т,
р()зпо|зяджши та одсржувачм 6юджевж
коп:т!в' зв!тност! фоц:ши зашьвш6оывкового
держФного соц!щного ; пеисйного
стр8}вшш
(пунм 1 рвлйу |1)

за сдРпоу
за коАтуу
за копФг

]/станова

1еритор!я

фган!зац!йно-правова форпла господар}овання
(од та назва в!доплно[ класиф|каш1| ви:атк!в та кредиування державного бюд:кец
(од та назва програптно| хстасиф!кац1'{ видатк!в та кредицв:1ння державного б:одхсец
(од та назва типово[ в!домво| класиф{кац!! видатк!в та кредио.вання м1сцевих бтод:кет!в 006 - 0рган з питань осв!ти ! науки
(од та назва програ}тно| класиф1кац|] видатк1в та кредицв{1ння м!сцевих бгодх<ет!в (код та назва 1ипово: прощаптно| класи{;1кац1':
м|сцевттх бтоххсет|в) 0611010 - Ёадання доц|к|льно! осв!тп

[[ер1одинн{сть: р!нна 
Ё

Фдиниця. вим1ру: грн. коп.

видатк!в та кредиц/вання

[1оказники
квкв
т$або
ккк

код
рядка

3атвердлсено на
зв!тний р!к

3атвердл<епо на
3в!тний пер!ол (р!к)

3алитшок на
початок зв!тного

року

над;йш|ло ко(цт!в
за зв!тний пер!од

(р!к)

(асов!
за зв!тний пер|од

(р!к)

3али:пок
яа к!нець зв!тного

пер!олу (рокт)

] 2 ) 4 5 6 7 8 9

8идатки та яадання кредит|в - усього х 010 3446з75'00 з446з75,00 з408096'56 з408096'56

у тому тпсл!:
[!оточн! видатки 2000 020 з446з75,00 з408096'5б 3408096'5б

6гслапаа прац1 ! норстху-ватаня ооа зароб1пану п./'а'пу 2100 030 2749225,00 2748824,54 2748824,54
@;шаэпа прац| 21 10 040 224505 1,00 224505 1,00 2 245049_54 2)4\о7о \!
3ароб!тна плата 2111 050 2245051.,00 2245о49'54 2245049,54
[рошове забезпечення в1йськовостужбовц|в 2112 060

[|арсахування на оплапту прац! 2 120 070 504 174.00 504 174.00 503775,00 503775.00
8шкоршстпання тповар|в | послуе 2200 080 696950,00 659272.02 659272,02
1рйлаоттн, ллатпер|апн, облаёнання пуа |нвентпар 22 10 090 69567,00 57586,60 57586'б0
]ь,!её шка'центпн ,па перев'я.зувальн! лоаопе1э!а:пос 2220 100 1272.00 1272,00 1272.00 1272,00



247 346_8 ] 247346,8 ]

Фттлапоа пос'оуе (кр|-тт колаунспьнтсх)

8 шёатп кта на в |ё ря ёэюення

Бидатки та заходи спец|ального призначенвя

з\7457 
'65

з11451'650плата комунальних послуг та енергонос||в

2587о1'оо

Фплата водопостачанц'т та водов!дведек!{я

Фплата елекщоенерЁ|

0плата природного г:ву

Фплата !втших енергонос!Б та 1нтплл< комунальних послуг

| розробки, окрем! захоён по реот!заш![

.(осл!дясення ! розробки, ощэем! заходи розвику по реал:за:]:!
дер]к.вн'о( . (рег!она.тльнго<) процра]'{

Фкрем1 захоли по реа.гт!зад!! державних фег!ональнтл<)
програм' не вцнесен! до за<одБ розвитку

Ф6озуео вув апгая борео в шх зобов'язао сь

Ф бслуаоФ,61 1ч9 в нутпр|тпн1х бореовшх зобов' яз ант,

Ф 6слуеовувоння зовн|шан[х бореовцх зофв' язань

€у6сзцё ]|' йа луо гп очн1 тпрансфертпаа ;а!ё ээршслас п всъл с

(у с пано валт, о р а а н !з ац|я-м)

|1оточн { рансферти фган:|м державного управл ! ння 1нп:гл<

р!вн|в
|[оточн1 щансфрти урядам !нозе:шних держав та
м!тстщодним орган |зац!ям

8тстъцатпа пенс'!й ! ёоуаолооен

€;пшпенё|с'

! нэц1 вцту-п а тп ш насе'1 ен н]{)

! ноц! по спочн] вц 0апак ц

к*''""""' -"'"*_"
1р п ёба ння о с н о в но2о кап1оп а:ту

1риё6антая облаё нангся ! преёлоепо|в ёоваос7проково2о
корцс'пуван''я

(ап|та.г:ьне 6ул!вништво (придбання) ;лс.лтла

:ы

д

!1:

|;рг



ц.;

!;

{

1{ап!татьне буд1вництво (придбдтня) !нтцих об'скт|в

(ап]татльний ремонт житлового фонду (прим1щень)

[&п|та.т:ьт:ий ремогтт 1нтптл< о6'скт;в

Рековструкц1д экитлового фонду (прим!щетть)

Реконср1лкц1я та реставрацй |нтпих ф'скт1в

Рестазрат]|я пам'яток кульцри' |стор|! та арх|текцри

17тшё6аг;т:я зеллл! тпа нематпер[апьншэс акпоцв1в

!(ап!паопьн| пьратюферпттз пйпр цсмспв&Ф! (устпанова*ц

ореат:!эац!ям)

Ёаот[пшаьн! пратасферпош ореатеа"м ёерясавноэо утаравл|н+ся
!нш:т:х р|вн!в

[1адаяня кредит!в орг.1нам державного 1лправл|нття 1нп:гх

р!вн:в 1, .

Ёадан н я кредит1в п!дприемствам, усшонм, орган1зац! ям

!{адання !нгших вяущ!лшя!х щедипв

{нш'т| видатки

Р-
{{н ;



:т-1!чтщ*-:- _-

!
т .э 4 5 6 7 8 9

}*щозпод!*ея! втддаттс* 9000 {,50

'3лщярвп<р:шм б@ шь

{{щйт*.тк

годовний 6у'гаг"ср

'| 13 ' ацт!я 2{)2.&Р,

\
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Азст*];;сва€ё

€,:т.е-[*ц|кова €8,
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ч

!станова

1еритор1я

фган!зац|йно.правова форма господарк)вання

3в!т
про надходх(ення та використання ко!шт|в загального фонду

(форма 1\ 2м)
за 2019 р1к

!{олауна;аьна орсон!зац1я (успоанова, закоа0)

( { ' додаток !
\ '{ до порцку сшщшня бшше:тто1 зв|вшт!

розпорцжамя ъ одер*увачм 6южепв
кошт!в, зв|твост1 фовдши зашьвшбов'вквою
]ершного соц!шного ! пенс!йного
стр8)вшш
1щпкт | рвяшу 1!)

за сдРпоу
за 1(ФА1]/9

за 1{Ф|{Ф[

[1оказники

.,
квкв
та|а6о
ккк

(од
рядка

3атвер.1ясено на
зв!тний р!к

3атверд;кепо на
зв|тний пер|ол (р!к)

3али:цок на
початок зв!тного

рокт

Рад|йплло ко:шт!в
за зв1тний пер|од

(р'к)

[{асов!
за зв!тний пер!од

(р|к)

3али:пок
ца Ёнець зв|тгпого

пер!олу (Ро:9)

] 2 3 4 5 6 1 8 9

8идаткза та пада[!|1я крелит|в - усього х 010 5421,00 5421,00 5330,10 5з30'10

у тому нисл|:
[1оточн! впдатки

2000 020 5421,00 5330,10 5з30'10

Фплапоа прац| 1 соарахування на заробЁпну 
''1'а,''у

21 00 030

6плаопа прац| 2| 10 040

3арб|тка плата 21\1 050

|ротпове забезпеченпя в!йськовостужбовц|в 2112 060

!]аоахування на оплапау прац1 2120 070

8шкоршссаання оловар!в | послуа 2200 080 5421,00 5330,1 0 5330,10

1рй.ме:пас''1,!апер! а2ц, облаёнансдя тпа | нвенгпар 2210 090

|1Ёг



]{еёцкслаетппп ,па .|ерев'я1)в(у'ьн| лаатпер!алш

Фушатпа пос-оуе (кр й колоунопьналх)

Бидатки та заходи спец!ального призначен1 |

Фплата водопостач:!н1{'! та водов|дведенн'!

Фплата елекроенерй!

Фплата природного пву
6плата ]влцих енергояос!|в та !нтпго< комунальних поолуг

,\осл!ёэ:сення ! розро6кш, окре;и| захоёш по релл!зац!|'
ё ерасавтсшх (рее |о наль на-х) пр о ?р ст'|

Аосл1дхення ! розробки, оц;ем! заходи розвитку по реал!зац!|
державн|о( (роЁона:тьшо<) профам

&рем! захоли по реал[зац|! державних фег1ональнто<)
профам' не вйнесен! до заход|в розвитку

6бозуео вува;сотя борео в шх зобов'язань

@бслуеовування зовн|ъшн!х бореовтдх зофв' язань

€убса:ё !1' па т аотпочн| прансфчтпш оь[ёлтрссс,ътстп ва: о

(у с тпано ваза, о р а ан !з ацАм)

|[оточн! рансфщти Фганаь{ державного управл!ння 1нц:то<

р!вн|в
||оточн| рансферти урядам 

'нозоп(них 
держав та

м1хст4одвим орган|зац|япл

[!р ш ёбан тзя о с но в ноео коп1тп алу

1ршёФнт:я о6ла0ттантся ! преёлаепо!в ёовеосп1роково2о
корт1с.пування
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(ап!тальне бул!вництво (придбаттня) яситла

(ап!та.г:ьне буд|вництво (пртшбаняя) !нгцих об'ект1в

[{аг:!тат:ьний ремонт ){(итлового фонду (прим1щень)
(ап|талльний ремогтт !нтлто< об'ект[в

Реконощукц!я :гс-:тлового фонлу (прим!щень)

Реконсрукш!я та реставрапй !нтших ф'скт1в
Реставраш!я пам'яток кульцри, !стор|{ та

17ршё6ання эела.т! па нетааптер!альнцх акппцв!в

Радання щедит|в п!дприсмствам, установам, орган1зац1ям

Ё{адання |нппих внущ!ш'тн|х щедит{в

:.1
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|оловний бухгалггер

" 13 '' с|нт+я 202ф.

\

Азан!ева €Ф

9леа|ц|кова €Б

^



9стат*ова

!еритор!я'

фган|заш!йно-правова форпла господФк)вання

( (

3в!т
про надходя{ення ! використання ко1цт!в, отриманих як плата 3а послуги

(форма |'п{ 4-1м)
за 2019 р|к

(овпак!вськшй

$олауна;тьна ореан!з ал11я (успоанов а, з асстаё)

,[одаток 2
ло |!орядц сшщщк' 5к)д'(епот зв1щФт
рФпфцшкши та о]!срхувачм бюдхетних
кошт;в, зв1шост! т|;оцдапла мьвообов'вкового
]ч1ж'дяого соц!шьггог с ! пснс|йного
стрж)вцш
(гункт ] рФд]лу 11)

за сдРпоу
3акоАт\у
3акопФг

1{од та назва в!домно| класиф!каш!| видатк|в та кредицвання державного бюджец
}(од та назва програ}:но[ класиф!кац!| видатк|в та кредитвання дерх(авного бюджету
1{од та назва тигтсэво{ в!домно| класиф1кац!| видатк!в та кредитв:1ння м!сцевих бтодл<ет!в 006я Фрган з питань осв!ти | науки
1(од та назва програ}:но1 класиф|кац!| видатк|в та кредицвання м1сцевто< бюджет|в (код та назва 1ипово1 програмно'| класиф1каш!! видатк|в та креди1ув.1}]ня
м!сцевтл<,бтод;кет!в) 0611010 - Бадання до:шк|льно[ осв1ти

|[ер|одинн!сть: р!нна
Фдиниця вим'!ру: грн. коп. {

3шишок на почдток
зв!тного роч:

за_пишок на к|пспь зв|шого
пер|оду (року)

3а пшлуп, що надаюъся бтодхешими устшовши
зйдно з [х шновною д1шя!сш
8|д додаково| (гшполарсько'[).{|яльнот!

8й оренди майна бюдхеъж усшов

[{асов1 за зв|п:ий пер!од {р!к)

||окшникп

[&1ходжег:ня кош!в - усього

)1#{



(

! 2 5 (, 8 0 11 [4 !5

8|д рсал|за.:|} в устшовленощ/ порялку мйна (кр|м

нщутоп:ого майна)
х 050 | 5зз'40 х х х ! 5зз,.+0 х х х х х

Ф|ншсування х 060 ) 5?98,59 х х х х х х х х х х

видажи - усього х 070 2577112,00 х х х х х 245414,75 х х

у тощ/ числ!:
|{оточн! видатки

2000 080 251782,00 х х х х х 215411,75 х х

Фшалтта строц| | саарач)воння на 3ороб|пссу тш.опау 2100 090 х х х х х х х
Фплап:о прац[ 2! 10 !00 х х 1 х х х

3ароб!тна п:па:а 2! 11 0 х х х х х х х

[рошове забезпечення вйськовосщ*.бовц|в 2[\2 20 х х х х х х х

!{араування тта ошачг прат|! 2\2о 1з0 х х х х х х х

Бшкорнспання ;повар1в | пошуа 2200 140 57782,00 х -\ х х х 245414,75 х х
[!реё.меп и' .иапер!аэш, офо0наны па |нвенттсар 221о 150 х .у х -т х х х

]у4еётсксу-оц ен :та ц па пчв'яувр16ц;,цапер|мц 2220 160 х .у х х х х х
||рс>фкпш харнувонм 22з0 !70 :_16:48.60 х х х ,г х 243881.з3 х х
@т:-латтъо гтос п1'е (р|"м комуншьншх) 2 240 |8о ] 5зз 40 х х х ! х 1-\зз,40 х х

8ъс0апктс на в|0ряёжыш 225о 190 х 'т х ! х х х
8цёапэкъс ;пц захс;ёш спа1!саьтэо?о пР,зшчен1# 2260 200 х х х х х х х
()платэаа колтна1ьнш посл}'? ,?1а енереонос 

'1'в

22711 210 х х \' х х х
Фплата теп_попостачшня 2271 ).20 х 1 х х х х х

0г:;:а:а во]|о;тостачшня та водовцведенн' 11'72 2з0 х х х х х х х

0плата електроенерг|1 12'7з 210 х х х х х х

оплата природного г8у 21.14 25о х х х х х х х

Фплата |ншпх енергонос!!в та 1нш[ч комуншьнж
послуг

2215 260 х х х х х х х

Фплата енергосерв|оу 776 2,10 х х х х х х х

!ос:з1ёх'ештя ! ро2обкц окры| захоё:: тто рш!зац!|
а ер ж1в нш {р е?,онсаьнш) пр ое р см

228о 280 х { х -г .\ х х

.[осл!джетп:я ! ршробки, окреп:! зжоди рввитч/ по

реал!зац|! деРхавнж фег1оналтъни) щощам
228| 290 х 1 х х х х

Фкрем! зжоди по реальа{'] державж фег1оншьнш)
пР0там, яс в1днесен! до зжод!в ршвику

22в2 300 х х х х х х х

0 бшуа овувон ня борзо в ш 1 обо в' жцн ь 2400 310 х х х х х х х
Ф6с-з'1'е961,54цр9 6ц,'тотр1ъцн1х бореош зо6ов'язань 24 }0 з20 х у х г х х х

0бсд'ес;ч,вагсття зовн1шн1х бораовссх зофв'жань 2420 х \ х х х х х
{[опонн| пронсфчпа 2600 340 х х х х х х х
€1,6сиё!1' ш попонн) пьронфчтпьс п|0пршенспвша
(успоан ов ш' ор еанБаь1)м)

2610 х { х 7' х х х

1отпонта| порансфчпш ореониа ёч:швноео
упр аы 1тзы !тсш*т р | в н!в

2620 360 х х х -г х х х
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(

1опэонтс| п:ратссфцпш уряёштт 1нозеинссх с)ер.кав па
ьт/'кттсцтоёншс 1!

1 рн |)(эатлп о6лаён ання ! пре0меп:)в оовеос!пР оково2о

коР!!спуванш

[{ап!тапьне буд!внит1во (придбання) шла
}(ап!тшьне буд!вницво (придбання) !ншж о6'скт1в

(ап!татьний рептонт жтлового фонду (припт!шень)

1{ап|та:ьний ремонт 1ншж об'скт!в

Реконструкц|я жтлового фонду (припт!щень)

Реконсщукц|я в р*тшраш1я |ншж об'скт!в

Рссз_аврац!д пш'яток ку]{ьцФ[;, 1с'гор!{ та

(л:ворення 0ероюавнтш запас!в ) резерв}в

0 ри ё6а н н я за ;.з/ шо н етс олт ц!а.тьнцт л кгп цв/ ь

\ууу:у!уц",о"р*
&'а л ! поа-аьн! пронсфчптта сэ*)п ршс.мс*пвши (ус пта т товсм'

треал!зат1!ит)

Рап ! паа-аьн ! прансфчптт* ореа тсьм ёержа!'.!о?о
\)1 р17в"1 ,ння !ншш р1вн !.в

Ё а п / лт о.оь н [ пр ан сферптш ур яё ш |ноз Ф! нш ё сржав
п ст'л т [ж шр о0нш ор еон!'э ат1!я: т

',йи
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}станова

((

про надход)[(ення |

3в!т
використання ко|шт!в' отриманих за 1н!шими д)1(ерелами

власних надход)кень
(форма }'{ 4-2м)

зо 2019 р!к

€уласький )отдак1льн'нй навчальнцй закла0 (ясла-са0ок) ][р12 "!1астп]вка'' ло.€уэпи, €у:и.3ук91- обласоп|

.[оцаток 3
до 11ор'дку сш4дмяя бкэдкепо| зв|пшп
рфшфшкши та одерхувачами б}од*епих
кошпв, зв|вшт! 4х)ндами зашьноо6оыпкового
дерхФного соц;ыьного ! пс||с;йного
стрцуваям
(щъкт ! рфд'лу 1|)

за €!Р|{Ф)/
за(6А|Р
за (Ф|1Ф[

(од та назва в|домно| класиф[каш|| видатк!в та кредитвання дерх(авното бтодхсец

1{од та назва програ\:но[ класиф1кац|: видатк|в та кредитвання дер)|<авного бтодхсец - р
1{од та назва тил:ово| в|домчо: ютасиф|каш!! видаттс!в та кредитувант:я шт|сцевгх 6тодя<ет|в 006 - Фрган з питань осв|тп | науки

1{од та .й,. 
'р'.р*.тно| 

тспасиф|кац{| видатк|в та кредицвання м!сцевтск бюд:кет|в (кол та назва [ипово] прощап:но| класиф[кап![ видатк|в та щедицвання
:т{сцевтгх бтоджет|в) 0613140 - б'д'р'*,,",:.я :'' в!дпочйнок д!тей (кр!м заход!в з о3доровлення д|тей, ш!о зд!йсн:оготься за раху!|ок котшт|в на оздоровлення

громадян' яЁ постра;+ц.''" *"'"'й'к |{орноби.:: ьсько1 ката€трофи)

:!,
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|[ер|одинн!сть: р|нна
Фдиниця вим|ру: грн.

81л ощиплшш блшод!йнп внеск|в, гршт|в ъ дарук|в

нддЁ[шло кощ1в
и зв;пий пер1о!(

(р!к)

5

+ЁЁ

{
'!

{
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Б|д тг1дприсптс:'в. орган!заш!й. ф!зинних ос!б та в!д !нших бю:т,кетни
ус]'анов _1]!я виконанм ц!льовц зжол|в, у ]'ому ч!|с]!| заход|в з
в!днуження для сусп!льнш пощеб зеп{шьнж д!лянок та розм1щенш
на нж {гтшж об'скт1в нсрухомого майна, шо перебуваюъ у приватн|й
власност! ф|зинттш або юридичнж ос;б

8иших та профес!йно-техн!чпж н8чшьнж зю4д!в в|д рвм!щення
на д€позитж пмчасово в!льнж бюдтгешш кошт!в' ощимшш за
нФ'!ання планих послуг' якщо тжим зш4ц& законо}{ |]адшо
в!дпов!.:нс право, кошп. тцо отипцш лсржшн! ! кощ:натьн1 виш1
навча'пьн! ''ак.|ади. державн! науков| ус:шови, лчжавн! | копуншьн1
заклш!! ьульпФи як в!дсо:ки. наржован! на зшишок кошт!в на

поточн!!\ р[чунк}х. в!.]'крштж у бшкж лержавно| о сектору дтш

розпт!ше;:ття власнж на'цоджень, отРимжж як плата за пфлуги' що
на]1аюъся випти зг1дно з шновното д!яшн!сш. благод]йн! внески та

щанти
Б1д рсш!зац|| ьгайновш щ:ш на фйьпги, вж1дн! матер|ш ф!льм!в та

ф!льмокоп|й, сворен| за бюдхсъ! кошш за дФжавм\! замовленмм
або на умова ф1ншсово{ п1дримки

8идаткп та надання кредит!в - усьо;'о

у тому шсл[:
|1оточн| видажи

()нгопта прац! | тсорачво''ця 
''а 

3ароб|пн1; тшопу

[рс:шове забезпеченш в|йськовшщгхбовц|в

!{арахування на оплац; прац1

Бцкорцспання ттас;вдр!в ! посл),е

пРсо.ус!пц' уап1ср[а7!!. обто0ноцня па !нвенп:ар

]|'[еётскь:тет)тттс: па пФев'яз|'вш ь!!!,уапеР'а]ц

о1шоп|а ,1ос-1у2 (крй ко,и-шьннх)

8 лтс)атт;ктт пэа зшс;с)с; сп есс!аэьн о1о пр .с3наче!!ш

-Фп'ц 
апо а коу)'нальцш посл)'е па енереонос11'в

0шата теплопосъчання

отшата водопосичжи та водовцвед€ш

Фгшата 1ншш евщгонк!'!в и !ншго< ком1вшнж

{

{

'!

]!

{

1

;{Ё{ |



('

/]ос'.а10ж'енш | розробм, окрш) ?с\в'ц по !7еац13ац11'ёержавнъсх
(ре1ональнш) ттроериэ

]{осп|дхення ! розробки. окреь;! зжод:т ро3витю/ по реш!зац!!
держав}]их фейоншьних) прорш
Фкрем| зшоди по реш;зац]', дфхавж Фсг,оншьних) прощая, не
в!днесен! до з*од|в розвику

Ф6с-ц,соцватитя вн,-тпр!тан1х бореовцх зобов'язатуь

(\'бсцё11' пуа потпонн1 прансфер птш п ! 0 торссс.и спвата (|споновап,
ор2а н!3ац,%1|)

|о*ттонн! тпрансфертптс ореают ёер.ка вноео'у'пр авл !ння !ншш

]нц+] вцшапуц нлсацню
т*1"^*'""о*

1рт+)(эатттв обэа0нанття ! преёмепт1в ёот::т>с.птроково?о коРцс'п1ц,!!л|1

Ёап / паа.цьа у е (;у 0!вт :и ьрпво (тар ш ё (;ан ня 1

гзт:чч:ещчзз:щч-рз:щ тз:::
(ап!тшьне буд|вництво (придбання) ,нш!п

1{ап|та:ьний реп:онт жтлового фонду (прим1щень)

1{ап!та;ьний репсонт !ншщ об'скт!в

Реконсщукп|я житлового фонду (прип;!шенъ)

Реконструкц!я та рестврап!я !нших ф'скг|в
Рссп:щ;атдй пам'яток культ)ри' !стц;|! та

.{

спворення аеР){авнш запас,в ! рвеРв-!в
{[рт: ёбагля з от т'з! тпо н ецапер,еть ! !ц\ окп|1!в !в

{з:::: -уу::цу!у:у:Р:цу с,,, '!.1ц.у!:!у:ц 9у!уя" )
Ёа л !ота.тьтс ! п1эст нс сфчпэа ореон *и ёер.'(.авн о?о упрай!.нш !нтцщ

1

ф

{
!

'

;#Ё



( (

4 ! 8 9 !0 ]2

!{ап!паазьн1 прансферлпа уря)с;ш 1о|о-,ецн!1х аф)ка$ п4 м!ж'!цР.'аф[|
ор2аньац!&|!

3230 6!!) х х х х х х

кап!м1ь,'| прансферп! юс е-|!енн 0 1140 620 х 7 х х х
8:туц!т:п:с г9еличвання 4100 6з0 х х х х х х

[{алшш вггуц{шнй кредит;в 4110 64о х х х х х х

Ёаданш кредш!в органам .:{срхавнФго управл|н8я ;нших р;вн'в 4 650 х х х х х х

[{адлтня щ9дпт|в п1дщлисмствам, уста[товам, орган;зац;ям 4 1 660 х х х х х

Ёадат:я !нгпта< ввтур|шн1* кредшв 4 3 6?0 х х ' х х х

3овн!:шшс крщ*гцванвя с20ь 680 х х х х х х
Ё4дшня зшн!ш1х кредит|в 4210 6ш х х х х х х

(щБник

|огтовний бухга_тттч

'' 11 " с1.ння 2020р.
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)/станова

[еритор|я

фгатт!зац!йно_правова форпла господар}овання

{

про надход)!(ення |

3в1т
використання ко!шт!в' отриманих за !н1шими джерелами

власних надход)[(ень
(форма 1\ 4-2м)

зо 2019 р1к

Ёовпак1вськцй

!{о.шун ал ь на ораан !зац|я (усопанов а, закл а0)

(

'{одаток 3

ло !1оряд9, сшщфня 6юдй(ево1 зв!.*т
рфпфцпками та щсржувачм 6шетнях
кошт!в, зв!ш<гт! {х)ца!|и 3:шьвообоы8кового
дФх@ною оо'(|Фь'|ого ; попс;йного
сФжуванм
(цвкт ! рол!лу 11)

за сдРпоу
закоАтуу
закопФг

1(од та назва в!домно! класиф;кац|', видатк!в та кредитвання державного бтодя<ец
(од та назва програ}:но| класиф!кац!| видатк!в та кредицвання державного бюд)кец - 'Ё
1{од та назва титтовс:1 в!домно1 тотасиф!кац|] видатк!в та кредицвання м1сцевих бтод:кет1в 006 - Фрган з питань осв!ти ! науки
1(од та *'#'' ,'р'.р''тно| класиф!кац|| видатк]в та кредитування м!сцевго< бюд:кет1в (кол та назва 1ипово{ прощамно| класиф!каш!1 видатк!в та кредитування
р:1сцевлос бтодхсет|в) 0611010 - [{адання допшк!льно[ осв!ти

я
|{ер|олинн!сть: р;чна
Фдиниця вим]ру: грн. коп.

зшпшоп ва почд11)к зв!пого ро19

! тому чиФ1 п!
ра]упках в

чФ|нош бапк1в

у том' чиФ.
п€рер*ов|н! 3

рдш.{к!в в
уФдновах б'нк'в

блшод!й:дж внеск!в, ршт1в та дарут;к!в

[|оказннки

Ёа'дходження кош!в _ усього

(од
рядка

3атвсржево пта

зв!тппй р!к
перерахова!!о

зшшок

ж"



8[д;т!дг:р:;сттс'гв' орган!зац{й, ф!зиннгж ос!б та в1д |нших бюджетних
усгшов 1!я н!!конанш ц|лювц зао_-{!в_ у:'ому нисп! заход!в з
в|дчукення "1ля оусп!льнж поч;еб зепцельнж д|лянок та розм|щення
на нж !:тших об'скт|в пер1жомого п:айтга, тпо перебуваш у приватгт!й
власътост| ф!зичпих або юридичнж ос|б

8ищих та цтофес!йно_т*н!чнж навзшькж зшад!в в!д ршм]щення
на депозита\ имчасово в!льнж бтодхсетнж кошт|в, ориманих за
надашя платпих пФщ,г' кщо тшим зжл.цш законо}1 надано
випов!-1нс пРав(|; кошм! 1цо отрипц'ш дсржшн! ! комуншьн!виш:
ншча:ьн| '']к |ш!|' дФжшн| науков! установп;. дщжшн! ! копуншьн:
закла|! ьульт}т!! як в!дсожи. нараовш| на зшишок кошт1в на
пФо.]н]н рахунках, в1д:9итж у 6шкж дерхшного сектору дм
ршм!щеп{я в]аснж над<одхень: отриманж як плата за послуги, що
надаюъс' нипти зг1дно з основною д|яльн!ск. блтод|йн! внески 1з
трши
Б|д реш|залц!'1 птайнови щ>ш на фйьпги' вжйн! матер|ш ф!льм!в та

ф|льмс:коп!й' створен! за бтоджев! коши за дсржшмп1 замовленням
або на умова!: ф!нансово? п!дримка

8идатква п надавня кредит;в - усього

Фштапаа гт1эоц1 ! тацрач|ва'!ня на зароб|пн1' 13цру

п Р "ё* 
;;;,*,'' 4, | -.',' б'" й * ;; т, йй

]у4еёттко:т ет пта ; : па ]|Фев'жувФ1 ьн! лопе1т ! а: сс

Фшоца посц,е /'р!.м ко-мушьнш1

8тс0атпктт тта в т ё ряё экення

8ау)аттакст ;тэа захо0ш спа1!азьно?о пРц1]1аче1]1ш

0гшата водопосъчжи и водов'дведсння

9гшата !нших снщгонос;тв п |ншж кощ'ншнж пшуг

);#,
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!ос'.ъ!<)женш 1' розро6п' с;креи) захо0и по ршо!зат1!)' ёеРжа(]н1(\
(ре|онсцьнш) про2ра\!

2280 28о х х х .у х ,{

,{осп!дхення | рвробки. окреп{| зжоди ро3витку по реш1зац;'
державни (рсг|оншьнж) профш

2241 290 х х х х х

0крем1 зжоди по ршъа{''] дер}(шж фег1оншьних) прощшт, нс
в!днесен! до зжодБ розвику

2242 300 х х х х х х

Фбс;цуеовувонш бораовш зобов' язатль 2400 310 х х х х х х

@бсз\'аоФват+тп вт+тт:зр1тат с|х бореовш зобов'яаць 241 0 320 х х х .{ х .т

Фбслуеовуванш зовн!шн|-х боравасх зобов' жань 2420 ззо х х х _{ х ,т

|о:почн| ц'ансферпц 26о0 340 х х х х х х
(х'бсцё![ пш попонн! прансферпта п!ёпрыеиспвшт (успановмл,

ораанёац!ян)
261 0 350 х х х х х ,}

|{оп:онн| прансферпш ореаншт ёчэсавноео упраы1ння !н1ццх Р'вн1в 2620 + з60 ! х х .{ х

[[оптонн| пронферпц }Ряоа.|1 /нозат:нш ёцжав па .ш1жноро0нш
ореан!зац!ш'

26зо 370 х х х х х .х

(оц|ьтьне забвпенення 2700 380 х { х .т х х

8ъттэ-ацпа пж]й ! 0оотолуоа 271о з90 х х х х х _|

('лтсуъеуо\|] 272о 4оо х х х { х х

! н ш! 

' 
в |п1, опш носеценню 27зо 410 х х х } х т

1нш| поовочн! вц0опкц 28о0 420 х .т х .у х х

(ап!тальн! видатки з000 4з0 х х х х х х

1р ш 0&анн:} осн овноао кап! п ьп1т, 3 |00 440 х х х х х х

]'];эааёбантая об-аа0нання ! тзреё-ьаеп|тз ёовеостпроковоэо корцсп|)ва''|я з]]0 450 х х х .у х х

!{ а п !паальне фё!вносцтоово |трстс1банпя1 3)20д 460 х х х у х .у

(ап!тдьне буд|вницшо (придбання) житла з|2! 470 х х х х х

(ап|шьне буд1вництво(пр:адбання)1ншж о6'скт{в з]21 480 х х х х х х

&' а п / п ш ль н то а| р еиоо о тт т з!з0 490 х х х .{ х х

[(ап|шьний рсмонт мтлового фонд; (прим!п:ень) з!з' 500 } х х х х х

(ап!тшьний реттонт 1ншж об'скт!в з 1з2 х х х х х х

Р ексэнспр;кц!я па р еспавр а:11я з 110 52{) х х х у х х

Реконсщ)жт{1я хитлового фонлу (щим!шень) з !4! 5з0

Реконструкц1я в рштшрад!я !ншж об'скт|в 540 х х х х х х

Рсстац;ал{й лам"яток культ}Ри, 1стор!; та :рх'тект)ри з 143 550 х х х х х х

(тлворення ёержавнш запас]в 
' 
рвеРв'в з 150 560 х х х х х х

1рнё6анш за*п! тш нш.а!пФ,а4ьнш акпнв!в з 160 570 х х х х х х

!{ ап 1пш ь н1 пр ане ф е р п: ш 321)0 580 х х х х х х

ка!1| пш]ьн' прансферпти от!0пршсмстпвьи (успю.новох, оР2аньац'яц) з210 590 х х х х х х

ка'1'ш2ьн| ,прансферпттс орааном ёФжавно2о упРа&]/нш !н1ц1ш Р'вн'в з220 6о0 х х х х х ,'

{

|

!

{

!
!

{

1'

11

:;

!
;0

1"п/

15*г



ч

1!

Ё

'",

,!

((

5 6 1 8 |0 12

[{ап!тьа-аьн/ гпрсо;тсс|ерптш .1'ряёаи |нозеунтц ёеРжав па -и|хнарсх1ноьм
оР?аньач'яц

з2з0 610 { х х х х х

/{ап!па-аьн1 пр анс ф ерптш нас еэенню 3244 620 { х х х х х

в |{утр!ш[{с к?едит)"в ання 4100 6з0 х х х х х х

Ёадшня вкуц!шн!х кредит!в 41 10 640 х х х х х х

Радшня кредит1в оргщам державного упршл|ння !нших р!вн1в 411 1 650 х х х х х х

Ёадмня кредп!в п!дщ:исмсъш, устшовш, оРш1зад!ям 4\ 2 660 х х х х х х

Ёадшня !ншж в:тутр|шн!х кредипв 411з 6'7о х х х х х

3овн!п:нс кро1итування {200 680 х х х х х х

Ёадшня зовн|шн!х кредит!в 42\о 690 х х х х х

(щ!вник

|оловний бухга.гттер

" 13 " с!ння 2020р.

с

Азан!ева €9

Флезц]врвдЁЁ

Р..-.,
${Ё{



ц{

9станова

1еритор!я

фган|заш!йно-правова форпта господар}овання

( (

3в!т
пр0 надход2|(ення 1 використання !нтпих надходх(ень спец1адьного фонду

(форма |{ 4-3м)
за 2019 р1к

€у-м9ький )о;дцкйьнаой навчальнцй закла0 (ясоа-са0ок) }{!32 "!!аслп!вка" ;1а.€у*ош, €улссько1 обласгп1

Ёовпак|вськц

додаток 4
до !!орядку сшц!д|ня 6кщеко1 зв;в6ст|
рфпфцшками та одсрхувачм бюдхетпих
кош!в, зв{пшт! :!л,ндапш зщнообов'вковою
держФного сопт|ыьпого ; пенсйного
стрц)вдш
(пункт ] рфд,лу |!)

за сдРпоу
за коАт}у
закопФг!{олаунал ьна ореан!з ац!я (успаанова, закл а0)

1{од та назва в!доплно1 класиф|кац|| видатк!в та ь?едитвання державного бтодх<ёф -
!(од та назва програ1\:но! класиф!кац![ видатк!в та кредицват{ня дер'кавного бтоджец
(од та назва типово| в!домно| класиф1кац|| видагк!в та кредитування п:!сцевих бтоджет|в 006 |0рган з питань осв!ти ! науки
1{од та назва програ[:но| к-тасиф!кац|1 видатк!в та кредицвання м1сцевих бюд:кет!в (ко: та :.:азва 1ипово1 програплно{ класиф!кац!| видатк|в та кредитвання
х:1сцевих б*ол;п<ет!в) 0611010 - Ёадання допшк!-пьно[ осв!ти

|{ер|одинн|сть: рйнна
Фдиниця вим|ру: грн. коп. '

|
:

1

|

;

,!

{

п

{

3а.пшок
т:а к!т:с:{ь зв!тпого пср.од} (ро8^)

3атверлжево на
]в!впй р!п

3ат'вершсно ппа

зв'т!ий пер|од

(р!к)

квкв
та|ь6о
ккк

ко;!

рядка
[!оказнцки

8идакп та л:ада:гяя крелит!в - усього

у томт нисл|:
поточ|| вшдатш

()наопо проц! ! нцРоч,ванш по

Фьзапа прац!

г
{йн:



;#

ь-,,,



( (
ч

',|

:;

:,

!
,|:

2 3 6 8 9 10 ]! 2

17 ршё(:ання об-паёнанм , прео.цеп1|"в 1)ов?0('11Роково2о кор'!с1пув о н ня з1]0 з9о

Ёапйпмьне бё!вншцпт.во (лтриёбанш) з12о 400

1{ап|шьне бул{вкицво (прттдбмня) з 121 410

(ап!тшьне 6уд|внитдво (прьтбжня) |нт:тж о5'скт{в з\22 420

&ап1пмьншй рыонш 3 130 430 |0о000'о0 998з3,68 998зз 68

(ш|тшьний оемонт жтлового фонду (припт1щень) з 131 44о

(ап!тшьний ремонт 
'ншж 

об'ск{в з|з2 450 100000,00 998зз,68 998зз'68

РеконпрукчА ша респавРац|я 3140 46о

Реконспукц!я житлового фонду (прим|тцснь) з141 41о

Реконсчщт{!я та ресшрщ{я 1ншж об'скт|в з\42 480

Рестшраш1я пам'яток кульчри, 1сшр!| та щх!текчри з\4з 490

€пворенш ёержавнав запас1в 1 резерв|в 3150 5о0

1рн0оанш заш! :тла неатапер|ш1ьп|х акпливтв з160 510

[{ап'йшьаз| йранферпш з200 520

|{атт|пушьтс| праш'ферптт п!ёпртссатслтвсс.ц (устооановш, ореатз!зстт1!ят) з2 |0 530

!{ап !тп шьн| ттораюфрпн ореагши 0еРшы|о2о 9праы1н тл !нтмш р !в л : !в 3220 540

Ёоот йпатьн| праш'фертпи у-ряёстт !ноземн1.х оержав по авБснаро)нт схт

<;реанБац!мь
з2з0 550

з24о 560

8г:утр!шнс кредитувштня 4100 5?0

Ёапаня кведит|в |0 580

Ёадання кредп!в оргшш дФжавного упр$л|нш !нш1ж р|вн]в .+1п 590

!{алшня кредит!в п1дприемсва*. уста||овам. орга::1зац!ям 1\\2 600

Ёапання 1з 6)0

1овн]тт; 4200 62о

Ёада:яня зовн!шн[х кредит!в 42\о 630

|цш! видатки 5000 64о х 100000,00 х х х х х х х

' здпвн|@я рпфял!каппф бщпп к0птв.

(ер!вник

|о!товний бухталтер

" 13 " с|ння 2020р.

Азан1сва €Ф

@лес|н!кова €8

{{Ё{
п'



3в!т
про заборгован|сть за бгоджсетними ко[цтами

(форма 1\ 7м)
на 01 с]чня 2020 року

!{овпак|вськшй

[{олаунальна орэан!зац1я (ус поановщ з агота0)

.[одатст; 7

до ||орядку склцщвя бюФкепо| ]в;пфт
р(т!!ч){1кикши та одерхумчм 6шдетпих
кош;в, зв;т{(хт| фопдамя змьнообов'язковогс;
дорх'вного соц;Фьною ! пенсйного
стр*!вання
(ггцткт ! рвд!лу 1!)

за €.{Р[!Ф!
за (8А1)/9

за 1{Ф|{Ф[

9станова

!еритор!я'

Фрган| заш!йно-правова форпта господарювання

[[ер!олинн!сть: р!нна
0дипиця вим|ру: щн. коп.
Фор::а складена: за зага_'!ьним' спец!атьним

,
фондом (пор!бне п|дкреслити).

[!окдвикп квкв код
рядка

.{еб!торс ька заборгован!сть 1(редпторська заборгован!сть

здРфстров'Ё|
6|{ддФв|

_ ф!!д|!сов;
зо6ов'язашя вапа початок

!впво!! рох},
усього

п(р!од з
шф11'ц.

3в!тного року

в' поч!ток
зв!тво|! роьт,

усьоФ

на к|не1|ь 3в!1ио.о |!ер|оду Фоку)

сппфв& за
пер!од з
початц/

'в!твого роч/

(рокт)

усього

! п€|

усю!!
з не|

просточсва
!1рос1!очешв

1_ермш оплап

'ко1 
пе ядФ!в

п€р|оду (роь:у)

2 6 8 9 |0 12 !з

Аоход:: х 010 х х

8идаткп - усього х 020 7|зз'|8

у тому числ|:
[]оточн! впд!тки 2000 0з0 7вз'18

1
г-
+{Ё'



;,#



((

з 5 6 1 8 9 ]0 !! !2 |з

(оц1альне эабезпеч е!'''я 2700 330

27 10 340

2720 350

]нъц! вцуъпатпш насеп еннк) 2730 3б0

2800 370

[{ап!тальп! видатки з000 з80

з100 390|[р иёбання о сно вн 0 2о кап|апа;оу

[7раё 6антзя облаёнант+я ! прймеоп|в ёовеос!пРоковоео 3110 400

з 120 410
|{ аоз 1 тпа;чь н е бу 0 1 в нц ц !п во ( 1 ! р 1'!о о а н , !я,|

|{,п{впьяе 6уп!внитттво /поилбанття) житла 21 420

з122 4з0

з 30 440

) 1 з1 450

э з2 460

з 40 470Реконстпрущ!я !па р ес паврац!я
тБон чу /шим1:лень) 4\ 480

|с !нт:тиу о6'акт! 1 42 49о

3 4з 500

50 510

60а 520

1{ап|опал ъ й п р ан сф ер ттл тв 3200 530

Ёап!тпа'пьн| ;тщансфергпм пйпрнсмс!пваА'! (устпановам'
32 !0 540

[{атт!т*аапьн ! прансфчпн орэансм 0ерэюавноео упр ссв'п!н ня

!ншлшх р!вн!в
3220 550

з2з0 560

!{ ап!тпа'пь н } пр анс ф ерпц нас е"'1енн ю 3240 570

,1

!

]тй'



(| с(

2 4 , 6 в 9. 1о п 17 |з

Разодо х 586 7133.1$

! ]' \';сяф;й 6цвсп;й *|пст щ@ з -}ш по 57о ве кпощ@'.

&щ!вяик

|оттовттий бухга;ттч1

" |3 "вфна..262;ф

Азан1ёва €Ф

Флейн"!кова €Б

,*"



((

]['станова

1еритор!я 
.

фган|заи!йно_цравова форпга господартовання

3в!т
про заборгован!сть за бюдж(етними ко!штами

(форма }т[ 7м)
на 07 с|чня 2020 року

€улссьщй 0от::к|лунтлй навча,пьнсдй закла) (ясла-са)ок) "|!32 "!|аесп1вка'' ло.€улао:, €улссько'[ обласоп1

!(овпак]вськшй

!{олоу ншаьна ореан|зац!я (ус тпановщ заклаё)

додаток 7

до порядку сшад8{! 6щепо! зв;вост'
рФпф8|шкши ъ щерхумчм бющетних
кош;в' зв'пФт! фо!цши зшноо6ов'вкового
дфжшного соц!шьного ! пенсйного
стрцуванш
(пувкт ! рФд|лу 1|)

за €!Р|[Ф)/
за (ФА1\4/

за 1(6|!Ф[

}
и
.!

$

{

!

;
$

.{

1
!1

$

Форма складена: за загальним' спец1альним (пощ!бн{

[]окшники

)

|{редпторська заборгован!сть

термш о1|]!''п
яко! пе па$дв

г
{Ёг



8 0 12 !3

0ошаааоо прац| | нарахувалсня ;са зцлоб|пону !'1ап'у 2100 040

6ттлатпа прац| 21 10 050

3ароб[тна плата 211\ 060

[роппове забезпечення в1йськовосщля<бовц|в 2\\2 070

Ёарахування на оплац: прш:{ 2120 080

8аскоршспоаннл повар[в 1 послуа 2200 090

1р йлаетпн, лаопер|а:т ш' о6ла0 нання тпа !нвентпар 2210 100

|,|е0шка;иенпоц 
'па 

перев''!зув{'!ьн| *ааопч!а'пш 2220 10

1роёуктпш харнування 22з0 20

Фуэла :па пос-пуе (рй ко'ъаунапьних) 2240 30

8 тс0 агпкш на в йр яёэюен ня 2250 40

8 тсёашкш па захоётс с пес1!апь н озо прш:'начення 2260 50

Фплатпа ко:\1ун0,|!ьншх пос.1!уе ,11а енцеонос[[в 2270 160

Фгглата теплопостачання 2271 70

0гтлата водопостачання та водов|дведенття 2272 80

0плата елекроеверг{| 227з 90

Фплата природного г{ву 2274 2о0

0гтлата !н:ших енергонос!'[в та !нп:их комуя:шьних посщ/г 2275 210 *
8плата енщгосерв!су 2216 22о

,\осл!ёэюення ! розробкн, окре1с!. захоёш по ре<ьп!заь1!.[
ё е1эасавншх (реа!онапънш) про2рс|1

22110 230

!осл|д:кення | розробки. окрем! заходи розвитку по реал!зац1т
держазн}о( (реЁональню() профам

2281 240

Фггрем| заходи по реатг!зац![ дер}(.шн|о( фег!онагтьнто<)
прогр(1м, не в|днесен! до з{жод|в ро3витку

2282 250

6бспуеоцвання бор2ов'.х 3обов' язань 2400 260

6бслуеоцвання вн1, тпр !тлн!х бореов1!х 3обов' язань 2410 270

Фбслуеовування зовн!тан[т бореовнх зо6ов' язань 2420 280

[7 о па онн| сп ран с ф еР ,?1 ц 2600 290
(убссаё||' па попон п [. *ттр ансферпш п!ёт'ьршс'шспвтълт

(у с ттланов ала, ор еан ! з ац | яло)
2610 300

17от понн1 тпр ансф ер :пн ореанам 0 ерасавноео управ.п!ння |нн|цх

р,вн[в
2620 310

17оплонн1 прансфчспш уряёапс !нозелаьсьст ёерэсав тпа
лс|зоснароёнтьи ореа н Б ац |ялл

2630 320

н

{

{

*

'!
н

$

$
ш

п

$

$
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$
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!1и
1*
.{

;

1
{!

:1д

'11

+
.],|1

у'

(

2 з 4 5 1 3 9 10 ,2 |1

(оц|а,пьн е забезп еч ен'!я 2700 330

Бтсппатпа пенс[с] ! 3опомоен 27 10 344

€пцпенё![ 2720 350

{нън| внпаапш нас е|!енн!о 2730 з60

! нт;д| п отн очн] всо 0атпкц 2800 370

1{ап!тальн| видаткп з000 з80

11р ш ёбан н я о с но в но 2о кааэ!тп сау 3100 390

|рт;ёбантзя о6лаёнання ! преёметп!в ёов2ос!пРоковоео
кор1,|с!пування

31 10 400

|{ага!п'т апь не бу ё !вншцтн во (таръсё бантея) 3 20 410

1&п!тальне буд|вництво (придбапня) хситла з 2\ 420

1(ап1тальяе бул!вни:.{тво (придбання) 1нц:тлс об'скт1в з ш " 4з0

1{ ата 1паальнй р ет сон па 31 30 440

(ап|татдьний ремонт )китлового фонду (прим!щень) , 31 450

1(ап!тальний ремонт !нллих об'ект|в 3 з2 460

Рекотсстпру*ц1я паа респаврац!я з 140 470

Реконструкц!я житлового фонду (прим1щень) з 41 480

Реконсрукц|я та реставра:!|я !нгших об'ект!в 42 490

^Реставрацй пам'яток культури' |стор|| та арх|текцри 3 4з 500

€;таворетлт:я- 0ерэюав т ст:х з аттас!ё ] ре3Фв1в ; 50 510

17рсаёбагпся зошц| ма т лелсатпер|сьпьншх актпацв|в 3 60 520

!{ап 1та алъ н| пор ансф ер пат; з200 530

Ё атэ ! т псьпь н 1 тпр а н с ф е р тпы п ! ё п р са с.м стп в оза (у стп ан о в ам.'

ораан|эац)ял+)
32 10 540

|{ап*лапьн| тпрансфчапо: ореана'и ёцэюавноео управл|ння
|нмат+х р)вн|в

3220 550

Ёатт!пл-пьн! порансфертпп 1тряёа-ъа !нозелл гпьт ёчэюав пта

м|эюнар оё ншла ореан|з ац!ям
з2з0 560

[( ап!па-пьн| пор ансфер тпш нас еа енню з240 570

;

-*'



{ 1$9вв'г.ъ-_ттутт;| 
- 

| "

$1

' } 111{-'14}-?!г{*|!1т|- -,']

:в

, :,- !1,.1,; ;

*]]{'{.ппм!ггг-

\.

1т мм''я61Ф]*й{!]' &'тЁк!''р'!Ф{ д3,4 |9'5?ок'&'м'м

[6ю'.{вццгк

гФ$ф,Ф'фзшщр

г39,чр'.2*@*г]

А1.рм!см'св

9,;шм*кщ$8

4

ч;-,

,ь



(

3в|т
про заборгован1сть за бгодясетними ко!штами

(форма [':{ 7м)
на 01 с]чня 2020 рот,'у

;
€уласькйй ]оааакйьнцй навчальнцй закла0 (ясла-саёок) '/!!32 ''!1аспо|вка" ла.€улаш, €уласько| обпаетп1

|{овпакйськшй

!{олау нал.ьна оре ан!зоц1я (ус поанова, зак;ааё)

Ао:даток 7

до порядку сш4дФвя 6юджепо'| зв!псют!

рФпфяд}мкшя в одерхумчм 6!од*ст||их
к()ш;в, зв!пФн фоц!агти зашьяп>{'|ов'{зкового

дсрмвого соц;дьного ; пенс;йного
стрж)вави
(щнкт 1 ршдйу т|)

за €дРпоу
за 1(ФА]\4/

закопФг

]{'станова

1еритор|я'

фган!зац|йно.правова форппа господар}овання

11ер|одинн1сть: р|яна
0диниця вим1ру: грн. коп.

л

(пощ!бне п!дкреслити).

(од та назва в[домчо] класис}|кац!| видатк|в та кре.]ицвання дер)кавного бюджец

!(од та назва програ}гног класиф!кац!| видатк!в та кредицв{|}1ня дер)кавного б+оджец

(од та назва типово| в!домчо1 класиф{кац[| видатк]в та кредицва['ня м!сцевих бтод;кет1в 0066 0рган з питань осв|тп ! науки

}(од та назва црогра\япо[ к,:асиф!кац|] видатк1в та кре.]ицвання м1сцевто< бюдхсет|в (ко: та назва 1ипово! прощамно{ класиф!каш!! видатк]в та кредитвання

г;!сцевттх,6год;т<1Ёв) 0613140 - Фздоровлення та в!дпочинок д|тей (кр|пг захол!в з о3доровлення д!тей, 1цо зд1йсн[о|огься за рацнок ко:пт!в на оздоров.,|ення

громадян' як1 постраясдд.:: и внасл|док 9орнобильсько1 катастрофи)

Форма скпадена: за з4!щ+!щщ, спецтальним

[}оказники

!еб!торська эаборгован!сть

$#

(редиторська заборгован!с': ь

на к|пе[ь вв|тпого пср!оду
(рог]")

зарФс'гров{н!_ 6м*сп|
ф!иднсов!

зофв'язавня ва
кпець ]в!!яого
пф|оду (роьт)



( (

6 8 9 10 !! 12 !з

у тому чпсл|:
[1оточн| видатки

2000 0з0

Ф*а'патпо прац| ! тларахування но зароб|опну п]дп'у 2700 040

Фпластоа прац! 21 10 050

3ароб|тна плата 21\1 060

[ро:шове забезпеченвя в1йськовослуя<бовш!в 2112 070

Ёарахува:ня на оплац прац1 2120 080

8икоршсопання тповар!в ! послуе 2200 090

!1реётветпзс, :иапзер!аа.ш, о6лаёнант+я тпа !нвентттар 2214 100

йеёшкалаенопц па тте1эев'язувальн| лаапэч!а:зсс 2220 110

[7роёуктпш харцвання 2230 + 120

Ф тшстпа посл)]2 (ч')'л | колсунсъпьнтьх) 2240 130

8 нёапт кц на в | а ряо )к'е 1 ! ня 2250 140

Бъсёатпкш па зохо0ет сттец|апьно2о прш3начен]!я 2260 150

Фплаупа ко'\!\'}!{[1ь!1[|\ послу2 /па е'7ер2о!1ос!'.в 2270 160

Фплата теплопостачання 2211 170

Фплата водопостачання та водов!дведення 2212 180

Фплата елекщоенерг!1 227з 190

Фплата прфодного газу 22'74 200

0плата !нш:шх енергог:ос!{в та 1нших комунаг'ьних послуг 2275 2'о
Фплата енергосерв!су 22'7(}4 22о

Аосп!0эюення ! розробт;н, окреш1 захоёш по реап1зат1!1'

ё ерэ;савтсь+т (ре: |о ; :апь:;т:-х) про2ра'11
2284 230

.{осл|дження | розробки, оцрем! заходи розвитку по решг|зац!!!

дфжавн'{х (реЁонатьних) прощам
,8! 240

9кром1 заходи по реат1зац1'[ дер)кавв!л< (рейональних)
програм' не вфнесен! до заход!в розвитку

2282 250

0боэуаовувататая бореов шх з обов'язалаь 2400 260

Фбслуеовування вн'т,тпр!тан!х Фреовнх зобов' язань 24 10 270

0бслуеовування 3овн:]1'пн]х бор2овнх зобов' язань 2420 280

!1 о тповн1 тп ра нс ф е р тя ш 2600 290

(у6смё1{ тпа п0тп0чн, ;прансфчпьн п|0тарш'е;ъаспваэл

(успоано валл' ор еан !з ац |яла)
2б10 300

17опаонн! пьрансфер гпн ореанспа ёчысавноао управл|нсая !ншс*х

р!вн!в
2б20 310

т*}Ё.
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( (

з 5 6 1 !0 ! !2 !з

|1оп:оч:э! пратссферпатл 1'ряёалс !нозелт нш-т ёерэюав тпа

ла !яснаро0 ншс ор2ан|3ац !я&1
2630 320

€ оц |а"эьне з аб езпечення 2700 з30

8ъстшаупа ;аыс]й | ёотполаоец 27 ]0 340

€тпт;пенё!1' 2720 з50

/ нтц 1 в:*ш апэ сц нас е|! енн!о 2730 3б0

|нуа] потночн| вп0атпкц 2800 370

(ап!тальп| вилатки 3000 з80

[1р ай бання ос но вноео хап|лпалу 3100 з90

1!рзаёбання о6лаёнантоя | преаа''еп|'в аов2осп1роково?о

коршсп1ування
31 !0 400

1{ап 1птаэьне 6уё|вншцтпво (прпёбання) з]20 410

|(ап|та.ттьне бул1вництво (прилбання) яситла з12\ 420

1(ап{тальне буд!вництво (придбання) !ни.тто< об'скт!в з122 4з0

Ё агэ 1 пэс*пь ний р еаа онп т з 1з0 440

(ап!тз:тьний ремоят )китлового фонлу (прим!шень) з1з1 450

(ап1та-ггьни:т] ремоят !нтших об'ект!в з1з2 460

Реконспруъц!я тпа респлавроц!я 3140 47|)

Реконсщуцш!я житлового фонду (прим;щень) 3141 ,180

Реконсщукн!я та реставраш|я !втпих об'скт1в з|42 490

Реставрат{!я папт'яток кульцри' |сторх{ та арх:тектури 3143д 500

(пэворення ёерасавншх запас|в ! резерв;в 31 50 5!0

17 р о ; ё ба н н я эе+пч| п а н еи аптер ! ал ь н т * а к п 1 

'!в 
] в 31б0 520

1(ап!оп ал ь лз| мр ансф ер п п 3200 5з0

!<ап!упачьн } прансфертп н п|ёпршслсспва'и (услпановсъм,

ореон|зас|!я-м)
32 10 540

Ёап!тпспьт т! паратссферпш о1теанам. ёерэсавноео у1р авл!}!ня

1т;штлх р!вн|в
3220 550

!{ап|тпсоьн| плрансфертпн 1;ряёам !нозамннх ё4тэюав поа

м !аснар оё ни*а ореан!з ац ! я:п
32з0 560

$ ап !:пспьн1 пьрансфц;пта +таселет;нто 3240 570

и.

\*ц...

$Ё{
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)/станова

1еритор!я'

фган|заш|йно-правова форпта господфтовання

(

3в[т
про 3аборгован|сть 3а бюд)кетними ко|штами

(форма 1\ 7м)
но 01 с!чня 2020 року

сулсс*мй \отаак1лънцй :савчсаьнцй заклаё (я'сла-са0ок) 11!!32 "!1астп!вка'' ,м.€у,ни, €уллсько[ облассл1

ковпакь9ькшй

}(олау нальна орса'н|зоц!я (ус поанов а, з аюоаё)

{

неп

Ао;даток 7

до 11орядку сшщФн{ (5южспо! зв,воФ
рфпфцмкши та одерхумчыи бто::хет+пих

кош;в' зв!пост! (!ощдми змн0*]ов'г]кового
дч]жшного соц;Фь']ою ; пенс;йшого
отраувшш
({унп 1 рФд;лу т|)

за сдРпоу
за(ФА?99
за 1{Ф|{Ф,[

(од та назва в!доьтчо[ к.-тасиф!каш!!'ви.]атк]в та кре.1ицван'" д"рй'"''.о бголжец
(од та назва програпхно! к.пасиф!кац{1 видатк{в та кредицвання дер)кавного бтоджец
1{од та назва типово| в!домно[ к::асиф!кац1| видатк|в та кредицвання м!сцевих бюд>кет!в 0065 Фрган з питань осв!ти ! науки
(од та назва прощ:шгно| к;асиф!кац|| видатк]в та кре.]ицв:|ння м1сцев:о< б:од;кет1в (кол та назва 1ипово! прощамно! класиф1кац1! видатк]в та кредитування
м|сцевттх,бюдх<еттв) 0613!40 - Фздоровле!|ня та в1дпочинок д!тей (кр|п: заход!в з оздоровле}[ня д|тей, |цо зд!йсн}о}огься за ра}унок котпт!в на оздоров.лення

щомадян' як! постра;кАали внасл|док 1{орнобильсько| катастрофи)
|{щ!одинн{сть: р|нна
0диниця вим|ру: гр||. коп.

складена: зазага-']ьним' спец1альним

8идатки - усього

.{еб!торська за6ор говая!сть

''.
;{|ак !



( (

у топ!у числ1:
1]оточн| видатки

[! о лп он н 1. тл р ан с ф ер п''1

€у6смё!1' пэа п опоч н ! ; пр ан с:ферптс п1)тэртааиспэва-тт

(у стпано валс, ор еан !з ац 1ям )

!!опаонн! птр анс фсрпш ореатсаът ёе1ээюавтт оео упр ав-п!н ня [нт:аух

р|вн!в

;{*Ё

Фтолапоа прац! ! наРач1вання на зароб|'пну ,1-1ап2у

3щоб|тна плата

[рогпове забезпечення в|йськовоощ:я<бовш!в

Ё{арахування ва о11лату прац|

8нкористпання псовар1в ! поопуе

!-11; еёлаетпт;, мап'; е1т !а:ш, облаё тсатуня тпа 1;:"ве; с;тта1э

]4её шкатт е: у; пт: п1 а !!ерев' язт''вальт+! ло аопер !азт;

Фпла;ута таосл-'с,е (чэ!-л т ко-1п!!апь[!1{\)

Бтсёапакш па захо0т: с' псс1!ап ь ноео

Флшапта ко.ц)1 [а|1ь ] [ ! |\ по('.'1 -|'.' !па енер,'о1 !ос !}]<

0плата теплопостачання

0плата водопостача!]ня та водов{дведення

0плата елекщоенер: !!

оплата прйродного газу

Фплата !ншж енс1эгонос:1в

Фплата енергосерв|су

[осл!ёэтсент;я ! розробкп, от;рем! за'тоёта по ре<:-';|зстт:!1'

ё ер жо в т;ьтх (р е: !-от :гь: ь т сттх) ! !ро?р сл !

!осл!лження : розробки. ощем! заходи розвитк! по реал!заш!1

державнпх (репона_тьнттх) профам

Фкрем! заходи по ре11п'зац1 т дер)к21вв1'( (рег! он апьнтос )

програм' не в1днесен1 д0 заход!в ро3витку

6 б слуао ву в ан ня бо р ео в шх з о бов' яз апа ь

Ф6слуеовуван;:я вн),1?1р!|нн|х 6ореовъа зобов'язань

|
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5 6 1 9 )0 12 !!

11оттаоин!. поратосферпш 1ря0а-лс !позеьаншх ёерэсав гпа
ла!эе н ар о ё н о;.м о р 2 а н ь ац !ял4

2630 320

€ оц!аз ьне з абез п еч е н]'я 2700 330

8нушатуаа узенс]й !. ]ополаоеу' 27 10 340

€тптлпетчё]]' 2720 350

&чтц ! вссппаптс нас еленню 2730 360

[нса1 по тпоч н| в'! а апкш 2800 370
(ап!тальк! вилатки з000 з80

{7р а }ба н ня о с !'о в но2о кап1лпалу 3100 390

!7ртхё6ання обл аёнантся 1 лреёлаепт!в 0овеостпроковоео
корнс1пування 31 10 400

|{атт !паазьне 6уё1вншцпво (прс:06ання) 3!20 ' 410
(ап!тальнс бул1вниптво (прталбання) тситла э 21 420
(ап!татьне буд|внитцво (придбання) ]н:што< об'ект|в з122 4з0

Рагт 1, т:та-зьншй р амонтп з 30 440
(ап!тальний ремонт )китлового фонду (прим1щень) , з1 450
(агт|тапьний ремонт 1н|{тих об'€кт|в з з2 46о

Реконстпр7*ч|я тпс: респоврат1|я з 140 470

Реконсрукш|я житлового фонду (шрт.{м|щень) 3 4\ 480

Реконсщукп1я та реставраш!я [нш.тих об'ект!в з 42 490

|61:143р1ц1я пам'яток кульц/ри. !стор1'г та арх|текцри ] 4з 500

€птворення ёерэюавншх запас!в | резервсв 3150 510

0рт;ёбання зеьсп1 тпа немапсе1з!аэ-:ьншх акпауав!в з 60 520

|(а п|п аээ ь н| :п ра н сф ер тпш 3200 530

[{ап ! птальн] пцат;сфчгпш п|ёлрасл л<: пв а,м (услпанова-па,

орэан|зац|ям) з21 0 540

!{ато };*тааьт;| пьрансфцтпш о1тэпт ;ало ё ерэсавноео упр авл !ння
!ншшт р1вн!в

3220 550

{{а;:|т*оапьн| гпрансфчпом 1;ряёа,:а !.ноземн|х аФэ]с(1в 1па

ла | э ю н а р оё ншла ор э ан 1 з ац 1я;и
з230 560

{{ап |тпапьн [ опрансфцтпн нас еленню 3240 570

ш.

{Ё{



1{ер!вник

[оловнгтй б1хгалтср

'' 11 " с1.лтя 2020р.

Азан!.сва €Ф

Флет]н!кова €Б
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'т=а=Ё- !Ф:ч!Ё.- ч

!стаг:ова

1еритор1я

Фрган:заш1йно_правова форма
гос1!одартован11я

(од та назва типово1 в!домно|
!|ита|{ь осв!ти 1 наулси

|!ер!одинн|оть: р|ч}!а

11асив

Ряд.1400 _ станом
на суму 10609,00 щн.

шоясн}овАльнА зАпискА
за 2019 р!к

€)у-мськтдй 0ооцкйьнцй саавчальнцй закла0 (ясла-са0ок)

{о 1 2 " }1 а с по [ в к а " ло. € улс ш, €у.м с ь к о[ о бл а с па !

[{овпак!вськао й

!{омуг;альтс а орасатс!зац1я (\:спо сст с0в л, зссклас))

:сласиф!каш|! видатт<!в та кр0дитува!{ня м!сцевих бтод:кет!в 006 _ фган з

Форма & 1-д' ((Баланс)

Актив - на к]нець зв'тного пер|оду в1дбулися зм|ни в зали1]!ках на рахунках :

Ряд.1000 - основн| засоби у пор1вняшн| !з залитшком на початок року зб'ль1].|ились
}1а суму 6]'78,00 грн. за рахунок цридбання основцих засоб|в '

Ряд.1001- перв]сна варт'сть основних засоб]в зб]льтпилась у шор{внянн! |з залигллком на г1очаток року на суму
8583,00 грн.' за рахунок придбання осг1ов|{их засоб|в у зв;т!]ому пер|од1.

Ряд.1050 - запаси - варт!сть матер{ал|в ! продукт!в харчуваг!ня у пор1внянн] {з залишком на початок року
зб1':;ьши:;аоь на суму 1 ]665.00 ]}н. за рахунок т:рт..тдбання мшто:{1нних та 11]в]4дкозно1].]уван]!х :тредмет!в.

ряд.1140 -;:отояна деб!торська забор:_ован!сть з;1 р0зрахункам;т !з соц!штьного страхування станом на
01.01.2020 року в оум! 616,00 |'Рн., що вин}1к.]|а у зв'язку з нев|дшкодуванням котш.г{в Ф€( }кра|ни у 6умськ!й
област| по л!карняним листам'

Ряд.1150- поточ!{а Асб!торська заборгован|сть станом на
несвоечасна ог!лата батьками за в!дв!дування д|тей доштк!льного

{

на 01.01.2020 року внсссний кап1та":| у пор1внянн1 13 зали1шко\{ на початок року зб1льгпився

Ряд.1420 _ ф1нансовий рсзультат зш1снш|ився на 21826.00 грн' за Рахунок списання основних засоб|в та !нших
необоро'гних ма т ер!а.;:ьнп:х ак гив!в.

1540 - поточн| зобов'.:тзання за 11датежам].1 до б}од)кету станом на 01.01.2020 року в сум! 120,00 щн., шо
виникди у зв'язку з нев!дцдкодуванням ко:шт]в Ф(€ !т<ра|нт: у €умськ!й област] по лйарняним листам.

рял. 1560 - поточн! зобов'язання за розрахунками з оплати шрац| станом ша 01.01'2020 року в сум| 496,0о
щн', що ви!1икли у зв'язку з нев!дтшкощванням котшт;в Ф€€ )/кра!ни у €умськ1й област] по л|карняним листам.

Ряд.1575 - поточна кредиторська заборгован!сть зб1льп:илась т{а суму 5031,00 щн.за рахунок попереАньо|
сплатт.т батькамта за харчува]{г1я, яка буле зараховагта в с1нт#20 19р.

Форпта ф2-дс <3в!т про ф1гтаттсов! ре3у]!ьтатт{) Рядок 2010 був зметттшентай на суму 8583,00 гргт. у зв'язку 1з

придбаттттям кух0т]т]ог0 обладттаттття та |ттветттарто 3а рахупо!{ загаль}10го фонду'
Форма ш97 (ктквк 061 ]010)
3агальттий фоттд
(редтаторсьт<а та Аеб!торсьт<а заборговагт1сть статтом на 0 1 '01 .2020 року в|доутгтя'
€пец!ашльний фоттд:
€таном на 01.01.2020р. мас м|сце потоятта леб!торсьт<а заборгован|сть шо д0х0дам в сум! 2380,58 грг!. -

заборгован!сть батьт<]в за в{дв|дування д1тей дотшк!льт.того зцкладу'
1-[оточна кред].тт0рська заборгован!сть тто д0х0дам в сум! 3075в,5 1 щн' _ п0передня оплата батьк]в за

в!лв!луван ня д1тей дошк!льного 3акладу.

Аодатот< 26 _ станом на 01.01.2020р. мас м!сце дсб1торська заборгован!сть в розм|р! 615,97 щн. - вс ощиман!
ко1лти в;д фоттду соц1альгтого забезпечс!!|]я допомога по тимчасов1й нспрацездатност1 та кредиторська
заборгован|сть в супл1 6|5'97 щн. _нарахован|, але гге виплачегт1 л!карня:г! листи'

за €АР|!Ф!

за !(ФА}99

за (Ф|{Ф[

01.01'2020р.' зб|льтшилась на суму 1028,00 грн. -
3акладу } Фудн{ 2019 року .

*

2111657 1

5910136600

коро'гкпй опис осповно! д!яльнос1'| ус]'апови [!айменування оргаи}, якому п!дпорядк0вава
ус1'а!ова

середшя чисельн!Фь
прац!лпик!в

2

3а6езпенонвя роал!зац!| пРав гРоь!адяв на здо6гтя дощк,льно' осв!т1!. задоволення п0тРсб гР0!а:]ян у
нагл'д!. догляд) та оздоровленн; д|тей!. ствоР9п!]я умов д]я'{х ф|зинпого, розумов0го ! !у\ов!!0го
розвитку'

}пра8л:пня осв!гп , науки су!,сько| &!!сько; ради -39
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Аодаток 12

ло [1чэядку ск.,1адання бтоджетно| зв!тност!

розпорядниками'!]а одер)кува!тами бюджетттих котш'г!в'

зв!тт:ос'г! фоттдами загштьтпообов'язкового держав|!ого
соц!а:ьттого ! пс::с!йглого с-1рахування
(пугткт'5 розл!лу !!)

Аов|дка
про п1дтверд)кення-з€}ди1шк{в на бтоджетних рахунках д.11я операц!й з

бюдх<етними ко1штами

стацом на 01 с!чня 2020 року

(умський дошк|льний навчальний 3аклад (ясла-салок) )&32
''.]1аст!вка'' м.суми, €умсько! област!

удксу у м.€умах

(наймен}ъання устшови-кл!снта) (1{аймещвшня органу,{ержшно! казнанейсько1 о.гужби 9ща|ни)

€таном на 01 о|чня 2020 року залитпки кош]т;в на рахунках, зазначен! у виписках з рахунк!в, становлять:
|{а бюд){{ет1|их рахунках для операц|й з бгодлсетними ко!ц'|'ами:

ш9 35427386063387 [пец|ацьн| рессщац|йн! рахунки розпорядник1в бтоджетних к0шт;в
(номер та ншва рахунку)

1480,88 ( Фдна тисяча чотириста в|с!мдесят щн. 88 коп' )

ш9 з5424107063387 6пец1альн1

(цифрами) ( с повам и)

реесщац]йн] рахунки розпорядник!в бтоджетних ко1шт!в

(номер та назва рахунку)

0,00 ( Ёуль щн. 00 коп. )
(цифрами) (словами)

ш!] 35421207063387 (пец!альн| ресстрац{йн| рахунки розпорядник|в бтоджетних ко1пт]в
(ломср :_а ншва ршут:ку)

|23з4,54 ( Аванадцять тисяч щиста щидцять чотири щц 54 коп. )
(цифрами) (словами)

.\гч 3 54 1 6007063 3 8 7 Реесщаш!йн! рахунки розпорядн ик1в бтоджстних ко1д': |в

(номер ]'а назва рахунку)

0'00 ( Ёуль грн' 00 коп. )

(цнфраьти)

ш9 3 54 1 50860633 87 Реесщаш!йн1 рахунки розпорядник|в бюджетних ко1цт1в

(словами)

(номер та назва рфнку)

0'00 ( }{ул:ь щн. 00 коп. )
(цифрами) (словами)

л9 3542830706зз87 (пец|альн| рессщац|йн! рахунки розпорядник|в бюджетних котцт!в
(номер та назва 1эахунку)

11'80 ( Фдиътадцять щн' 80 коп' )
(цифрами) (словши)

}



{1!дтвсрджуемо' що н.[ми перев1рено вс1 загпиои за виписками | встановлено !х правильп|сть, зазна'!ев] залишки
копцт!в повн|стто в[дпов!дшогь зали1цкам' наведеним у на!цому бухгалтерському обл!ку.

м. п. (ер|вник &ан1сва€Ф
(пйлт.:с) 0н!ц|Ф,!' п'!звиц9)

Флейн!кова (8
о (п1дпис)

" 13 '' о|чця 2020р.

Бйм1тка про зв1рщ залишкь;
3апитшки з рахуяками кл|еттта 1зразки п!дпис1в зв1решц розб!жноотей нс ви'1вле}{о'

'' 15 " с!чня 2020р.

|||тамп каз'!ачея

(п!дпис)

(]н!ц1али. пр!звице)
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Аодаток 13

ло |{орядку ск-'1ацання бтодхетно| зв1тност!

розпорядниками та одер)кувачами бтоджетних ко:цт!в,
зв]тност1 фондами загш:ьнообов'язкового державного
соц;ального ! пенс|йного стахування
(пункт 5 розд1лу 11)

' 
дов1дка

про г]|дтвердх{енн'! зали1шк|в ко1пт!в на |нших рахунках кд{снт1в .{ерхсавно!' казначейсько] служби }кра|ни

станом !{а 01 с'чня 2020 року

€умський доц]к|льний навч€шьний заклад (ясла-оадок) )х{э32

'']1аст1вка'' м.€уми, €умсько! област|
удксу у м.€умах

(наймепршш установи-кл|снта) (найменувштня органу .{ержшно! квнанейсько1 сщ:жби !кра!ни)

1{а раху!тку ш 37115059063387 Ёебтоджетн| раху}тки
(номер та назва рахрку)

0'00 ( Ёуль щн. 00 коп. )
(шифрами) (словами)

|{{дтверджусмо' що нами перев|рено вс1 запио'1 за виписками ] встановлено ]х правильн!сть' зазнавен! залишки
кошт;в повн!стго в1дпов1датоть зал}!шкам' наведеним у на1дому бухгалтерському обл|ку.

м. п. 1{ер!вник Азан1ева €Ф
(1н1ш!ши, пр!звише)

Флейн1кова €Б
(тд]дпис) (!н1ц1ш:п' пр|звише)

'' 13 '' с]чня 2020р'

8йм|тка про зв!рку зали|шк!в 1:

3алитшки з рахунками кл1€нта | зразки п|дпис1в зв;рено, розб|х<ностей не виявлено.

'' 15 '' с{чня 2020р.

[|!тамп казначея

/ ъ
' в!дм!тка про зв!рку залишку кошт!в на рахунках у систем! електронного адм!н.стрування податку на додану варт:сть не ставиться'

}



дод&юк 14

ло |!оря:ку сшшшн! бщжет!о! зв!тносг!

рфпорядникши та одержувачФ!и б!одхсших

:у;:?;;;хж::]}!,**"'.' .'*! *""','
. пенс|йного сФцувмня

, (пункт 5 рвд1лу 1|)

Ресстр про зали!шки ко!цт!в загального та спец|ального фонд!в держ(авного
(м!сцевого) бюлжсету на ресстрац1йних (спец|альних ре€страц!йних), !нтших

рахунках' викритих в орг4нах.{ержсавно! казначейсько! служби )['кра!ни, та
поточних рахунках' в!дкритих в установах банк!в

сп'аном тоа 01 с!чня 2020р.

€умськосй йоцлк!льналй навчаль;сцй заклоё (ясла-сслёок) ](!12 "!!аспа!вка" ло,€у,пи, €умсько[
обласпт]

ч

}станова

|1ер|олинн{сть: р1нна
Фдиниця вим1ру: фн. коп

|3 " с|тня 202ф'

(ер1вттик

[оловний бухгалтер

Азан!ева €Ф

()леэ]н!кова €8

ф
з/п

Бомер ресстрац!йшого (спец!ального

ресстраш!йного), !ншого та п0точног0
шахунку

}!айпленувашня органу.(ержавнот казначейсько1 служби укратнш, уставови
банку

[ума за;:ишку кошт|в

2 з 4

371 1 5059063387 }цксу у м.[умах 0,00

2 з541 6007063387 $кс9у м.€умах 0.00

з 354 1 5086063з 87 $(6}у м.6умах 0,00

4 35428зо'706з387 91ксуу м.€умах | 1.80

5 з542',7з86о6з38'7 )цксуу м.(умах 1480,88

6 3542120'7063з87 9](€9у м.(умах 0,00

7 3542120106зз87 91кс9у м.[умах 123з4.54

}сього 13827,22

{

*



}станова

1еритор!я

фган|заш!йно-ттравова форпта господф1ов!1ння

Аов!дка
про деб!торську заборгован!сть за видатками

на 01 с|чня2020роц

Ёовпак|вськшй

1{о,,оау чьна оРаан!зоц|я (усопановц 1соота))

додаток 2_з

до пор'дку склщанш 6т{джево! зв!пшт
р8пФядп!кФ'п ъ одср9ваяши бкл!хсвтх
котпт!в' зв!тност| фондши
ззгмьнцлов'язкоюго :ержаввою шц!дьн'г,' п

пенс'йного сфахувмм
(|ьнкт5 р03д!'у |1)

за €.4Р|{Ф)/

за 1(ФА199

за 1(Ф||Ф|

1{од та назва в|домно! класиф!каш11 видатк!в та щсдицвання дер)кавного бюдх<ец:

(од та н#ва типово| вйомчо1 ю:асиф|кац|! видатк|в т:* кредитування м!сцевих бтод;кет1в 006 - Фрган 3 питань осв!ти ! науки

|[ер1одиян|сть: р|зна
Фдиниця вим!ру: щн. коп.

Форма складена: за загальним, спец|альним фондом (пощ!бне п|дкреслити). 
ф'

коди |!ро!Р|}|!о] ютясиф|ка:(!| вщлж!в
п кроц]}ваяня дер*авнош бгол*Ёц

'бо 
|! ро| р, 

^! 

!!от к'. !всиф!квш[{ виддтк! в ! ,
квкв

деб!торська заборгова:;|с'гь на пточа'гок

зв[11|ош роь}
.(еб{торська

заборговап!сть з
пРштрочепим

ст!оком
позовно1 давпося,

що настав протягом
зв!тного року

пр6!тг:пськя
деб|торська здборговдн!съ на к!нець зв|тного пер!оду (роту)

{усього

з !]е! }а6оргован!сть
протя|'оп! 3в1]но|0

р0[9 усього
до одного

м!сяця

прос'фочена

ьтциц|'ваввя м|сцеви* б|оджепв
(тиллош- про!}а[!н0[ к]|дсиф]Бац;|

ви:!ать',в тд к?едитув!пвя у!сцевш
6'оиет|в)

строк позовно'[
давност! яко| минув

усь0го

з не!

строк позовно|
давносй яко| мшнув

2 4 5 6 7 я 9 |0

(ер!вник

[оловний бухга:пср

'' 13 '' с|тня 202ф.

Азан!сва €Ф

Флет|н1кова' €8

т-.
;Ё{
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додаток 2з

до пор'дку сшцмн, 6щетно1 зв|пФт!
рФпФ'двкшл ъ одсря)вачши бюд*с@|х

кош|в, зв!пш! фондами
загшьяоо6ов'язкового : фйшв(1го с0ц;шьного !

поцс1й1ого стрцушм
1пункт 5 ршлйу ||)

зас.щпоу
закоАтуу
за копФг

.(ов!дка
про деб!торсь1т 3аборгован!сть 3а видатками

на 01 с|чня 2020 року

[{овпак!.вськуай

-!станова

1еритор|я

Форма ск.}1адена: за зага-]1ьним' спец|альним фондом (пощ1бне п!дкреслити)

(од та назва в1домно! класиф!кац1{ видатк|в та кредицвання дерх<авпого 6тодх<ец

[{од та назва типово: вйомчо| тотасиф|каш|| видатк!в та кредитув.|ння м1сцевих бтодхет{в 006 - Фрган з питань осв!ти ! науки

|[ер|оАизтт!сть: р|нна
0дини|{я вим|ру: щн. коп.

{еб!:'орська за6оргован!съ :га поча'гок
зв!т:того рок1

.{еб!торська
заборгован!пь з
простроченим

строком
позовно'{ давншт|'

що нястав пр0тяго!|
зв!тпого року

з ||е|

строк позовно1

давншт| яко! мин}в

,{еб!торська заборгован!сь на Ёнець зв!тного пср!оду фоку)}{щи :що:р.амно! масиф.ка|(|.вщ!а_!к.в
в кредит1ъдння державного бшж_ец

а6о прф|'аи!!от |(пасиф!н:п!| ви.гя:'ь1в т'а

ьт{ип/вднвя м!сцевп бюдет!в
(типовот 

'!рота||шо| 
ь'-|дсиф!хацЁ

вид'к'в тд крцп! ваяня м'с||еви
глодя0'!в)

7 133.!8

т-- .

;{},р"



[{ер{вшик

|одовнай оигалвщ

" 1з *с!ц'13.9020р.

ж&:*['1в|в4"рр

Ф:ав&*$твва€8

\

д

'.:\.



. .. -:!.>=..2;е|1=.=|!'с: 
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дод&ток 26
до порядку склцщня бющепо' зв|п|ост|
розпор'двикши та одер*1вачами бюдхстних
кошт!в, зв|пост! фовдшш
]шщьнообов|']кового держшного соц|мьного !

пенс|йпого стрцувшня
(гтутку 5 розлф 11)

-

дов1дка
пРо Аеб!торську та кредиторську заборгован!сть за операц!ями, як! не

' в|добрапсак)ться у форм| }} 7А, ]\!д 7м <<3в!т

про заборгован!сть за бюд)|(етпими
ко|птами>

на 0! с!чня 2020 року

!стш:ова

?еритор|я

€умс ь кшй 0о цл к!ль нн с| нав 'оь,, ь нулй з аьца0 (ясла-с а0ок)
,|!! 3 2 " )7 а с уп | в к сл " л1' € у.и т,л, €у'ла с ь к о[ о бл а с по !

!{овпак!вськшй

за €!Р||Ф!

за 1(ФА}!9

за (Ф|!Ф[

з питань

Фрган!зац!йно_правова форма
господарюван1{я 1(олаунальна ораан!зац1я (успоанова, закла0)
(од та назва в|домчо{ класиф!каш!| видатк|в та кредицвання державного бюджец
|(од та назва типово] вйомчо! класиф1каш!| видатк|в та кредицвання м{оцевих бюджет]в 006 _ Фрган
осв!ти ! науки
|1ер1одинн[сть: р!нна

'- )диниця вим!ру: щн. коп'

допомога 1 компенсаг1!| громадянам' як1 пострахсдапи
внасл1док !орнобильсько! катасщофи

з гРошовим1.| докуме}1тами' матер1альними ц|нноотями
!нши\1и .!е!|озитним:т опсраш!ями

у зш]}|шках кошт1в на раху!{ках

кредит

211\651 1

Ёа г:очаток зв|тного року
}{а к!нець зв|тного

шер!оду (року)

з718,87| в65,9] 615,97 615,97

допомога по тимчасов|й ,{епрацездатноот[, ваг|тносп 1

пологах' на поховання 615.91

(релиторська заборгован|сть за б:оджетними
зобов'язатнями' не взятими на обл1к орга!'|ами
(азначейства

Розроч; лт кш зо |нтц'отдлоаа оп ерац!ялаш

у п'ому нтосл![1!:

*
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Разом 070 з7|8'87 4з65'91 615,91 6\5,91

}(ер|вник

[оловний бухгалтер

'' 13 " с1тня 2020р'

Азан!сва (0

0лейн1кова €8
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