
https://ezvit.treasury.gov. ua/barsapp/FastReport.Export.axd?ID=frl2d6c3&displayinlme=True

Додаток 1 до Порядку складання бюджетної 
звітності розпорядниками та одержувачами 
бюджетних коштів, звітності фондами 
загальнообов'язкового державного соціального і 
пенсійного страхування (пункт 1 розділу II)

Звіт 
про надходження та використання коштів загального фонду 

(форма N 2м) 
за 2020 рік

Комунальний позашкільний навчальний заклад "Міська дитячо-юнацька спортивна школа з водних та 
Установа веслувальних видів спорту "Дніпровської міської ради
Територія Соборний
Організаційно-правова форма господарювання Комунальна організація (установа, заклад)
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету -
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету -
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 006 - Орган з питань освіти і науки
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих 
бюджетів) 0615031 - Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ
за КОПФГ

КОДИ

36096504

1210136900
430

Періодичність: річна 
Одиниця виміру: грн. коп.

Показники
КЕКВ 
та/або 
ккк

Код 
рядка

Затверджено на 
звітний рік

Затверджено на 
звітний період (рік)

Залишок на 
початок звітного 

року

Надійшло коштів 
за звітний період 

(рік)

Касові 
за звітний період 

(рік)

Залишок 
на кінець звітного 

періоду (року)

і 2 3 4 5 6 7 8 9

Видатки та надання кредитів - усього X 010 7881416,00 7881416,00 - 7838309,74 7838309,74 -

у тому числі: Поточні видатки 2000 020 7881416,00 - - 7838309,74 7838309,74 -

Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100 030 7641673,00 - 7623361,53 7623361,53
Оплата праці 2110 040 6267751.00 6267751,00 6267751,00 6267751.00
Заробітна плата 2111 050 6267751,00 - 6267751,00 6267751,00
Грошове забезпечення військовослужбовців 2112 060 - - - -
Нарахування на оплату праці 2120 070 1373922,00 1373922,00 1355610,53 1355610,53
Використання товарів і послуг 2200 080 239743,00 - 214948,21 214948,21
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 090 97701,00 - 95443,26 95443,26
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Медикаменти та перев 'язувальні матеріали 2220 700 29945.00 29945,00 29944,74 29944,74
Продукти харчування 2230 7/0 - - -
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 120 89597,00 89560,21 89560,21
Видатки на відрядження 2250 130 22500,00 -
Видатки та заходи спеціального призначення 2260 140 -
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 150 -
Оплата теплопостачання 2271 160 -
Оплата водопостачання та водовідведення 2272 170 -
Оплата електроенергії 2273 180 -
Оплата природного газу 2274 190 -
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг 2275 200 -
Оплата енергосервісу 2276 210 -
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації 
державних (регіональних) програм 2280 220 - -
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації 
державних (регіональних) програм 2281 230 - -
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) 
програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 240 - -
Обслуговування боргових зобов'язань 2400 250 - -
Обслуговування внутрішніх боргових зобов 'язань 2410 260 - -
Обслуговування зовнішніх боргових зобов 'язань 2420 270 - -
Поточні трансферти 2600 280 - -
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, 
організаціям) 2610 290 - -
Поточні трансферти органам державного управління інших 
рівнів 2620 300 - -
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним 
організаціям 2630 310 - -
Соціальне забезпечення 2700 320 -
Виплата пенсій і допомоги 2710 330 -
Стипендії 2720 340 -
Інші виплати населенню 2730 350 -
Інші поточні видатки 2800 360 -

Капітальні видатки 3000 370 -
Придбання основного капіталу 3100 380 -
Придбання обладнання і предметів довгострокового 
користування 3110 390 - -
Капітальне будівництво (придбання) 3120 400 - -
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Капітальне будівництво (придбання) житла 3121 410
Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів ■ 3122 420
Капітальний ремонт 3130 430
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131 440
Капітальний ремонт інших об’єктів 3132 450
Реконструкція та реставрація 3140 460
Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141 470
Реконструкція та реставрація інших об’єктів 3142 480
Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури 3143 490
Створення державних запасів і резервів 3150 500
Придбання землі та нематеріальних активів 3160 510
Капітальні трансферти 3200 520
Капітальні трансферти підприємствам (установам, 
організаціям) 3210 530

Капітальні трансферти органам державного управління 
інших рівнів 3220 540

Капітальні трансферти урядам іноземних держав та 
міжнародним організаціям 3230 550

Капітальні трансферти населенню 3240 560
Внутрішнє кредитування 4100 570

Надання внутрішніх кредитів 4110 580
Надання кредитів органам державного управління інших 
рівнів 4111 590

Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям 4112 600
Надання інших внутрішніх кредитів 4113 610

Зовнішнє кредитування 4200 620
Надання зовнішніх кредитів 4210 630 -
Інші видатки 5000 640 X 209798,00 X X X X
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1 Заповнюється розпорядниками бюджет них коштів

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Нерозподілені видатки 9000 650 - - - - - -

Керівник

Головний бухгалтер

"06 "січня 2021р.

Олексій КАЛИНИЧЕНКО

Тетяна ХРЕБТО
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Додаток 4 до Порядку складання бюджетної 
звітності розпорядниками та одержувачами 
бюджетних коштів, звітності фондами 
загальнообов'язкового державного соціального і 
пенсійного страхування (пункт 1 розділу II)

Звіт
про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду 

(форма N 4-Зм)
за 2020 рік

Установа
Територія

Комунальний позашкільний навчальний заклад "Міська дитячо-юнацька спортивна школа з водних та 
веслувальних видів спорту "Дніпровськоїміської ради
Соборний

заЄДРПОУ

за КОАТУУ
Організаційно-правова форма господарювання Комунальна організація (установа, заклад) за КОПФГ
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету -
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету -
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 006 - Орган з питань освіти і науки
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих
бюджетів) 0615031 - Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

КОДИ

36096504

1210136900
430

Періодичність: річна 
Одиниця виміру: грн. коп.

Показники
КЕКВ 
та/або 
ккк

Код 
рядка

Затверджено на 
звітний рік

Затверджено на 
звітний період 

(рік)

Залишок на початок звітного року

Перераховано 
залишок

Надійшло 
коштів за 

звітний період 
(рік)

Касові 
за звітний період (рік) Залишок

на кінець звітного періоду (року)

усього

у тому числі на 
рахунках в 
установах 

банків

усього

у тому числі 
перераховані з 

рахунків в 
установах банків

усього

у тому числі на 
рахунках в 
установах 

банків

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Видатки та надання кредитів - усього X 010 60000,00 60000,00 - - 60000,00 60000,00 - -

у тому числі: Поточні видатки 2000 020 - - - -

Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100 030 - - - - - - - -

202100000023316520 ЛС "Є-ЗВІТНІСТЬ " Кошти на реєстраційному рахунку cm. / з 4
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Оплата праці 2110 040 -

Заробітна плата 21І1 050 -

Грошове забезпечення військовослужбовців 2112 060 -

Нарахування на оплату праці 2120 070 -

Ііикористання товарів і послуг 2200 080 -

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 090 -

Медикаменти та перев 'язувальні матеріали 2220 100 -

Продукти харчування 2230 110 -

Оплата послуг (крім комунальних) 2240 120

Видатки на відрядження 2250 130

Видатки та заходи спеціального призначення 2260 140 -

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 150 -

Оплата теплопостачання 2271 160 -

Оплата водопостачання та водовідведення 2272 170 -

Оплата електроенергії 2273 180 Г

Оплата природного газу 2274 190 -

Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг 2275 200 -

Оплата енергосервісу 2276 210 -

Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних 
(регіональних) програм

2280 220

Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних 
(регіональних) програм

2281 230 - - -

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не 
віднесені до заходів розвитку

2282 240 - - - -
Обслуговування боргових зобов ’язань 2400 250 - - - -
Обслуговування внутрішніх боргових зобов 'язань 2410 260 - - -
Обслуговування зовнішніх боргових зобов 'язань 2420 270 - - -

Поточні трансферти 2600 280 - - -

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, 
організаціям)

2610 290 - -

Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620 300

Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним 
організаціям

2630 310 - - -

Соціальне забезпечення 2700 320 - - -

Виплата пенсій і допомоги 2710 330 - -

Стипендії 2720 340 -

Інші виплати населенню 2730 350

Інші поточні видатки 2800 360 - - - -
Капітальні видатки 3000 370 60000,00 ■ 60000,00 60000,00 -

202100000023316520 AC " Є-ЗВ1ТНЇСТЬ " Кошти на реєстраційному рахунку
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Придбання основного капіталу 3100 380 60000,00 - 60000,00 60000,00

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 390 60000,00 60000,00 60000,00

Капітальне будівництво (придбання) 3120 400

Капітальне будівництво (придбання) житла 3121 410

Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів 3122 420

Капітальний ремонт 3130 430

Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131 440

Капітальний ремонт інших об’єктів 3132 450

Реконструкція та реставрація 3140 460

Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141 470

Реконструкція та реставрація інших об’єктів 3142 480

Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури 3143 490

Створення державних запасів і резервів 3150 500

Придбання землі та нематеріальних активів 3160 510

Капітальні трансферти 3200 520

Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210 530

Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220 540

Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним 
організаціям

3230 550

Капітальні трансферти населенню 3240 560

Внутрішнє кредитування 4100 570

Надання внутрішніх кредитів 4110 580

Надання кредитів органам державного управління інших рівнів 4111 590

Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям 4112 600

Надання інших внутрішніх кредитів 4113 610

Зовнішнє кредитування 4200 620 -

Надання зовнішніх кредитів 4210 630 - -

202100000023316520 AC " Є-ЗВГГНЇСТЬ " Кошти на реєстраційному рахунку cm. З з 4
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1 Заповнюється розпорядниками бюджетних коштів.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Інші видатки 5000 640 X 60000,00 X X X X X X X X

Олексій КАЛИНИЧЕНКО

Тетяна ХРЕБТО

202100000023316520 АС "Є-ЗВГГНІСТЬ " Кошти на реєстраційному рахунку cm. 4 з 4
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Додаток 7 до Порядку складання бюджетної 
звітності розпорядниками та одержувачами 
бюджетних коштів, звітності фондами 
загальнообов'язкового державного соціального і 
пенсійного страхування (пункт 1 розділу II)

Звіт
про заборгованість за бюджетними коштами 

(форма N 7м) 
на 01 січня 2021 року

ова
Комунальний позашкільний навчальний заклад "Міська дитячо-юнацька спортивна школа з водних та 
веслувальних видів спорту "Дніпровської міської ради

за ЄДРПОУ

коди
36096504

орія Соборний за КОАТУУ 1210136900

іізаційно-правова форма господарювання Комунальна організація (установа, заклад) за КОПФГ 430

а назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету -
а назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету -
а назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 006 - Орган з питань освіти і науки
а назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих 
етів) 0615031 - Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл
дичність: річна
иця виміру: грн. коп.
а складена: за загальним, спеціальним фондом (потрібне підкреслити). 

Показники
КЕКВ Код 

рядка

Дебіторська заборгованість Кредиторська заборгованість
Зареєстровані 

бюджетні 
фінансові 

зобов’язання на 
кінець звітного 
періоду (року)

на початок 
звітного року, 

усього

на кінець звітного періоду 
(року) списана за 

період 3 
початку 

звітного року

на початок 
звітного року, 

усього

на кінець звітного періоду (року)

списана за 
період з 
початку 

звітного рокуусього

з неї

усього з неї
прострочена

прострочена
термін оплати 
якої не настав

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Доходи X 010 - - - - - - - X -
X

Видатки - усього X 020 - - - - - - - -

01.02.2021 9:53
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

утому числі: Поточні видатки 2000 030 - - - - - -

Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100 040 - -
Оплата праці 2110 050 -

Заробітна плата 2111 060 -

Грошове забезпечення військовослужбовців 2112 070 -

Нарахування на оплату праці 2120 080 -

Використання товарів і послуг 2200 090 -

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 100
Медикаменти та перев ’язувальні матеріали 2220 110 -

Продукти харчування 2230 120 -

Оплата послуг (крім комунальних) 2240 130 -

Видатки на відрядження 2250 140 - -

Видатки та заходи спеціального призначення 2260 150 - -

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 160 -

Оплата теплопостачання 2271 170 -

Оплата водопостачання та водовід ведення 2272 180 -

Оплата електроенергії 2273 190 -

Оплата природного газу 2274 200 -

Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг 2275 210 -

Оплата енергосервісу 2276 220 -

Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації 
державних (регіональних) програм 2280 230 - - - - -

Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації 
державних (регіональних) програм 2281 240 ■ - - - - -

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) 
програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 250 - - - - - -

Обслуговування боргових зобов'язань 2400 260 - - - - - -

Обслуговування внутрішніх боргових зобов 'язань 2410 270 - - - -

Обслуговування зовнішніх боргових зобов 'язань 2420 280 - - - - - -

Поточні трансферти 2600 290 - - - - - -

Субсидії та поточні трансферти підприємствам 
(установам, організаціям) 2610 300 - - - -

Поточні трансферти органам державного управління інших 
рівнів 2620 310 - - - - -

202100000023317436 AC "Є-ЗВІТНІСТЬ " cm. 2 з 4

Стр. 2 из 4 01.02.2021 9:53

https://ezvit.treasury%255eov.ua/barsapp/FastReport.Export.axd?ID=frac7b78&dispIayinline=True


https://ezvit.treasury^ov.ua/barsapp/FastReport.Export.axd?ID=frac7b78&displayinline=True

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Поточні трансферти урядам іноземних держав та 
міжнародним організаціям 2630 320 ■ - - ■ - -
Соціальне забезпечення 2700 330 - -
Виплата пенсій і допомоги 2710 340 - -
Стипендії 2720 350 - -
Інші виплати населенню 2730 360 - -
Інші поточні видатки 2800 370 - -

Капітальні видатки 3000 380 - -
Придбання основного капіталу 3100 390 - -
Придбання обладнання і предметів довгострокового 
користування 3110 400 - - - - -
Капітальне будівництво (придбання) 3120 410 - -
Капітальне будівництво (придбання) житла 3121 420 - -
Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів 3122 430 - -
Капітальний ремонт 3130 440 - -
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131 450 -

Капітальний ремонт інших об’єктів 3132 460 - -
Реконструкція та реставрація 3140 470 - -
Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141 480 - -
Реконструкція та реставрація інших об’єктів 3142 490 - -
Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури 3143 500 - -
Створення державних запасів і резервів 3150 510 - -
Придбання землі та нематеріальних активів 3160 520 - -
Капітальні трансферти 3200 530 - -
Капітальні трансферти підприємствам (установам, 
організаціям) 3210 540 - - - - -
Капітальні трансферти органам державного управління 
інших рівнів 3220 550 - -
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та 
міжнародним організаціям 3230 560 - - - - - -
Капітальні трансферти населенню 3240 570 - - - -
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1 У місячній бюджетній звітності рядки з 390 по 570 не заповнюються.
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Разом X 580 - - - - - - - - -

Керівник

Головний бухгалтер

" 06 "січня 2021р.

Олексій КАЛИНИЧЕНКО

Тетяна ХРЕБТО
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Додаток 7 до Порядку складання бюджетної 
звітності розпорядниками та одержувачами 
бюджетних коштів, звітності фондами 
загальнообов'язкового державного соціального і 
пенсійного страхування (пункт 1 розділу II)

Звіт 
про заборгованість за бюджетними коштами 

(форма N 7м) 
на 01 січня 2021 року

КОДИ
Комунальний позашкільний навчальний заклад "Міська дитячо-юнацька спортивна школа з водних та 

Установа веслувальних видів спорту"Дніпровської міської ради
Територія Соборний
Організаційно-правова форма господарювання Комунальна організація (установа, заклад)
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету -
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету -
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 006 - Орган з питань освіти і науки
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих 
бюджетів) 0615031 - Ут римання та навчально-тренувальна робот а комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл
Періодичність: річна
Одиниця виміру: гри. коп.
Форма складена: за загальним, спеціальним фондом (потрібне підкреслити).

заЄДРПОУ

за КОАТУУ
за КОПФГ

36096504

1210136900
430

Показники KERB Код 
рядка

Дебіторська заборгованість Кредиторська заборгованість

Зареєстровані 
бюджетні 
фінансові 

зобов'язання на 
кінець звітного 
періоду (року)

на початок 
звітного року, 

усього

на кінець звітного періоду 
(року) списана за 

період 3 
початку 

звітного року

на початок 
звітного року, 

усього

на кінець звітного періоду (року)

списана за 
період 3 
початку 

звітного року
усього

з неї

усього з неї 
прострочена прострочена

термін оплати 
якої не настав

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Доходи X 010 - - - - - - - X - X

Видатки - усього X 020 - - - - - - - - -
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у тому числі: Поточні видатки 2000 030 - - - -

Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100 040 -

Оплата праці 2110 050 -

Заробітна плата 2111 060 -

Грошове забезпечення військовослужбовців 2112 070 -

Нарахування на оплату праці 2120 080
Використання товарів і послуг 2200 090 -

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 100 -

Медикаменти та перев 'язувальні матеріали 2220 ПО -

Продукти харчування 2230 120 -

Оплата послуг (крім комунальних) 2240 130 -

Видатки на відрядження 2250 140 -

Видатки та заходи спеціального призначення 2260 150 -

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 160 -

Оплата теплопостачання 2271 170 -

Оплата водопостачання та водовідведення 2272 180 -

Оплата електроенергії 2273 190
Оплата природного газу 2274 200 -

Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг 2275 210 -

Оплата енергосервісу 2276 220
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації 
державних (регіональних) програм 2280 230 - - - -

Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації 
державних (регіональних) програм 2281 240 - - - - -

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) 
програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 250 - - - - ■

Обслуговування боргових зобов'язань 2400 260 - - - - - -

Обслуговування внутрішніх боргових зобов язань 2410 270 - - - -

Обслуговування зовнішніх боргових зобов ’язань 2420 280 - - - - -

Поточні трансферти 2600 290 - - - - - -

Субсидії та поточні трансферти підприємствам 
(установам, організаціям) 2610 300 - - - -

Поточні трансферти органам державного управління інших 
рівнів 2620 310 - -
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Поточні трансферти урядам іноземних держав та 
міжнародним організаціям 2630 320 - - - - - - -

Соціальне забезпечення 2700 330 -

Виплата пенсій і допомоги 2710 340 -

Стипендії 2720 350 -

Інші виплати населенню 2730 360 -

Інші поточні видатки 2800 370 -

Капітальні видатки 3000 380 -

Придбання основного капіталу 3100 390 -

Придбання обладнання і предметів довгострокового 
користування 3110 400 - - - - -

Капітальне будівництво (придбання) 3120 410 -

Капітальне будівництво (придбання) житла 3121 420 -

Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів 3122 430 -

Капітальний ремонт 3130 440 -

Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131 450 -

Капітальний ремонт інших об’єктів 3132 460 -

Реконструкція та реставрація 3140 470 -

Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141 480 -

Реконструкція та реставрація інших об’єктів 3142 490 -

Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури 3143 500 -

Створення державних запасів і резервів 3150 510 -

Придбання землі та нематеріальних активів 3160 520 -

Капітальні трансферти 3200 530 -

Капітальні трансферти підприємствам (установам, 
організаціям) 3210 540 - - - -

Капітальні трансферти органам державного управління 
інших рівнів 3220 550 - - -

Капітальні трансферти урядам іноземних держав та 
міжнародним організаціям 3230 560 - - - - - -

Капітальні трансферти населенню 3240 570 - - - - -
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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
за 2020 рік

Комунальний позашкільний навчальний заклад "Міська 
дитячо-юнацька спортивна школа з водних та 
веслувальних видів спорту"Дніпровської міської ради 
Соборний

Комунальна організація (установа, заклад) за КОПФГ

за КОАТУУ

за ЄДРПОУ

Установа
Територія
Організаційно-правова форма
господарювання
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 006 - Орган з питань 
освіти і науки
Періодичність: річна

Короткий опис основної діяльності установи Найменування органу, якому підпорядкована 
установа

Середня чисельність 
працівників

1 2 3
Комунальний позашкільний навчальний заклад "Міська дитячо-юнацька спортивна школа з водних та 
веслувальних видів спорту" Дніпровської міської ради (далі по тексту - МДЮСШ) є неприбутковим 
закладом спортивного профілю, закладом фізичної культури та спорту, який забезпечує розвиток здібностей 
вихованців в обраному виді спорту, визнаному в Україні, створює необхідні умови для гармонійного 
виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та 
молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів для резервного 
спорту. Засновниками МДЮСШ є теріторіальна громада міста в особі Дніпровської міської ради. Органом 
управління майном МДЮСШ є департамент по роботі з активами Дніпровської міської ради. Органом 
оперативного управління діяльності МДЮСШ є департамент гуманітарної політики Дніпровської міської 
ради. МДЮСШ є юридичною особою, має самостійний баланс, розрахункові рахунки в органі Державної 
казначейської служби України, печатку зі своїм найменуванням.

Департамент гуманітарної політики Дніпровської 
міської ради

46

Відповідно наказу Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради від 20.01.2020 року №9 «Про передачу 
матеріальних цінностей» на баланс МДЮСШ було передано: весла каное професійні 2шт вартістю 8128 за одиницю на 
суму 16256,00грн. та весла для академічного веслування 2 пари вартістю 11100 за пару на суму 22200,00 грн. Загальна 
сума переданого спортивного інвентаря - 38456,00 грн.
На підставі Рішення Дніпровської міської ради від 02.09.2020 року №65/60 « Про надання дозволу на передачу з балансу 
КП «ВК «Дніпро» ДМР основних засобів та малоцінних необоротних матеріальних активів» на баланс КПНЗ «МДЮСШ 
з водних та веслувальних видів спорту» ДМР були передані тренажери «Орбітрек» в кількості 2 шт. вартістю 4550,00грн. 
за одиницю на суму 9100,00 грн. з нарахованим ізносом 6825,00 грн.
Стр.1001 Форми №1-дс «Баланс» на початок року складала 2124755,00 грн.:
- збільшилась на суму 204884,00 (введено в експлуатацію спортивну дитячу яхту класу «Оптиміст» та корпус спортивної 
дитячої яхти класу «Оптиміст» на суму 90000,00грн.; спортивні костюми видані з складу на суму 3038,00 грн.; весла для 
каное та весла для академічного веслування на суму 38456,00 грн.; тренажери «Орбітрек» на суму 9100,00 грн.; кросівки 
для човнів з академічного веслування придбані на суму 4290,00 грн.; човни спортивні байдарка та каное на суму 
60000,00грн.)
- зменшилась на суму 8750,00 грн. (списано спортивний одяг на суму 8750,00 грн.) Списання проведено в зв’язку з 
непридатністю до подальшого користування , враховуючи терміни користування.
Стр.1001 Форми №1-дс «Баланс» на кінець року складала 2320889 грн .(2124755+204884-8750)
Стр. 1030 Форми №1-дс «Баланс» дорівнює 58800,00 грн. (весла для байдарки 6шт.; весла для каное бшт.; подушки для 
каное 10шт.; сляйди стеклопластикові 5шт. придбані в 2020 році, але не введені в експлуатацію).
Стр.1050 Форми №1-дс «Баланс» на початок року складала 57393,00 грн .
- збільшилась на суму 61391,00 грн. (придбання палива для заправки двигунів човнів-19852,00 грн.; придбання 
медикаментів та медичних засобів - 29945,00 грн.; миючі та дез. засоби -11594,00 грн.);
- зменшилась на суму 22501,00 грн. (списання господарських товарів-3777,00грн.; списання медичних масок, перчаток 
стерильних, дез. засобів-7106,00грн.; списання паливо-мастильних матеріалів (бензин)-11618,00 грн.).

Стр.1050 Форми №1-дс «Баланс» на кінець року склала 96283,00 грн.(57393+61391-22501). 
Форма №2м «Звіт про находження та використання коштів загального фонду»: 
Надійшло коштів - 7838309,74 грн.;
Касові видатки - 7838309,74 грн.;
Фактичні видатки - 7944743,00 грн.:
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- Рахунок 8011- 6267751,00грн.;
- Рахунок 8012- 1355611,00грн.;
- Рахунок 8013- 112968,00грн.;
- Рахунок 8014- 208413,00грн.
Форма №4-Зм «Звіт про находження і використання інших надходжень спеціального фонду»
Надійшло коштів - 60000,00 грн.;
Касові видатки - 60000,00 грн. (придбання спортивних човнів байдарки К-2 та каное С-2)
Станом на 01.01.2021 р. дебіторська та кредиторська заборгованість відсутні.
На рахунках кошти відсутні.
Сума 7775220 грн. - доходи у формі 2ДС «Звіт про фінансові результати за 2020р.» стр.2010 за звітний період не 
дорівнюється сумі 7838310 грн. - надходження Форми 2м «Звіт про період надходження та використання коштів 
загального фонду». Різниця складає -63090 грн.(це придбання по KERB 2210 спортивного інвентаря на суму 58800,00 
грн. та кросівок для човнів з академічного веслування на суму 4290,00 грн., які оприбутковані на рахунок 1113 
«Малоцінні необоротні матеріальні активи».
Форма №3-дс «Звіт про рух грошових коштів» інші надходження стр.3250 (основні засоби) сума 123090,00 грн. 
(спортивні човні байдарка К-2 та каное С-2 на суму 60000 грн.; спортивний інвентар (весла, сляйди, подушка для каное 
на суму 58800 грн.; кросівки для човнів з академічного веслування -4290,00 грн.)
Якщо порівняти Стр.1420 «Фінансовий результат» Форми №1-дс «Баланс» з Профіцит/дефіцит за звітний період 
стр.2390 (-169523 ) з Ф 2-дс «Звіт про фінансові результати» з початком року
(-906920-1074560=-167598), то різниця складе 1925,00 грн.(8750-6825), це відбулося в зв’язку з списанням спортивного 
інвентаря та спортивного одягу - 8750,00 грн. та переданий ізнос нарахований на тренажери «Орбітрек»-6825,00).

НП(С)БОДС 103 визначено, що види сегментів та їх пріоритетність визначаються обліковою політикою суб’єкта 
державного сектору. Так як обліковою політикою КПНЗ «МДЮСШ з водних та веслувальних видів спорту» Дніпровської 
міської ради не визначені види сегментів, додаток до приміток до річної фінансової звітності «Інформація за сегментами 
(форма №6 -де ) не подається.
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Додаток 12 до Порядку складання бюджетної звітності 
розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, 
звітності фондами загальнообов'язкового державного 
соціального і пенсійного страхування (пункт 5 розділу II)

Довідка 
про підтвердження залишків на бюджетних рахунках для операцій з 

бюджетними коштами
станом на 01 січня 2021 року

Комунальний позашкільний навчальний заклад "Міська дитячо- 
юнацька спортивна школа з водних та веслувальних видів 

спорту"Дніпровської міської ради
(найменування установи-клієнта)

УДКСУ у Соборному p-ні м.Дніпра

(найменування органу Державної казначейської служби України)

Станом на 01 січня 2021 року залишки коштів на рахунках, зазначені у виписках з рахунків, становлять: 
на бюджетних рахунках для операцій з бюджетними коштами:

№ UA648201720344210002000052731 Реєстраційні рахунки розпорядників бюджетних коштів
(номер та назва рахунку)

0,00 (Нуль грн. 00 коп.)
(цифрами) (словами)

№ UA778201720344291002100052731 Реєстраційні рахунки розпорядників бюджетних коштів
(номер та назва рахунку)

0,00 (Нуль грн. 00 коп.)
(цифрами) (словами)

Підтверджуємо, що нами перевірено всі записи за виписками і встановлено їх правильність, зазначені залишки коштів повністю

Олексій КАЛИНИЧЕНКО
(ініціали, прізвище)

Тетяна ХРЕБТО
(ініціали, прізвище)

Залишки з рахунками клієнта і зразки підписів звірено, розбіжностей не виявлено. 
" 11 " січня 2021р.
Штамп казначея

(підпис)
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Додаток 13 до Порядку складання бюджетної звітності 
розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, 
звітності фондами загальнообов'язкового державного 
соціального і пенсійного страхування (пункт 5 розділу II)

Довідка
про підтвердження залишків коштів на інших рахунках клієнтів Державної 

казначейської служби України 
станом на 01 січня 2021 року

Комунальний позашкільний навчальний заклад "Міська дитячо- 
юнацька спортивна школа з водних та веслувальних видів 

спорту"Дніпровської міської ради
(найменування установи-клієнта)

УДКСУ у Соборному p-ні м.Дніпра

(найменування органу Державної казначейської служби України)

Станом на 01 січня 2021 року залишки коштів на наших рахунках, зазначені у виписках, становлять:

на рахунку N UA648201720355129001000052731 Небюджетні рахунки
(номер та назва рахунку)

0,00 ( Нуль грн. 00 коп.)
(цифрами) (словами)

Підтверджуємо, ідо нами перевірено всі записи за виписками і встановлено їх правильність, зазначені залишки коштів повністю 
відповідають залишкам, наведеним у нашому бухта

IlZS </М. П. Керівній? % Д Олексій КАЛИНИЧЕНКО
Д? |і.к. 36096504І Ні
Us \

У//
" 06 " січня 2021р.

(ініціали, прізвище)

Тетяна ХРЕБТО
(ініціали, прізвище)

Відмітка про звірку залишків 1:
Залишки з рахунками клієнта і зразки підписів звірено, розбіжностей не виявлено. 

" 11 " січня 2021р.
Штамп казначея

1 Відмітка про звірку залишку коштів на рахункаху системі електронного адміністрування податку на додану вартість не ставиться.
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Додаток 14 до Порядку складання бюджетної 
ЗВІТНОСТІ розпорядниками та одержувачами 
бюджетних коштів, звітності фондами 
загальнообов'язкового державного соціального і 
пенсійного страхування (пункт 5 розділу II)

Реєстр про залишки коштів загального та спеціального фондів державного 
(місцевого) бюджету на реєстраційних (спеціальних реєстраційних), інших 

рахунках, відкритих в органах Державної казначейської служби України, та 
поточних рахунках, відкритих в установах банків 

станам на 01 січня 2021р.

Комунальний позашкільний навчальний заклад "Міська дитячо-юнацька спортивна школа з
Установа
Періодичність: річна 
Одиниця виміру: грн. коп.

водних та веслувальних видів спорту "Дніпровської міської ради

№ 
з/п

Номер реєстраційного (спеціального 
реєстраційного), іншого та поточного 

рахунку
Найменування органу Державної казначейської служби України, установи банку Сума залишку коштів

і 2 3 4

1 UA648201720344210002000052731 УДКСУ у Соборному p-ні м.Дніпра 0,00
2 UA778201720344291002100052731 УДКСУ у Соборному p-ні м.Дніпра 0,00
3 UA648201720355129001000052731 УДКСУ у Соборному p-ні м.Дніпра 0,00

Усього 0,00

Керівник

Головний бухгалтер

" 06 " січня 2021р.

Олексій КАЛИНИЧЕНКО

Тетяна ХРЕБТО
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