
ДодФок 14

до Порядку склщшня бюджсшо'i звiтнфli
рdпорядникми Ia uдержувачdи бю]же l нtlл

коштiв, звiтнФтi фондNи

iЖ:ýЖ"#Ъхi,*жав!огоOоцiшьilого
(пункт 5 роздiлу tI)

ресстр про залишки коштiв загального та спецiального фондiв державного
(мiсцевого) бюджету на реестрацiйних (спецiальних ре€страцiйних)о iнших

рахунках, вiдкритих в органах,Щержавноi казначейськоi служби Украiни, та
поточних рахунках, вiдкритих в установах банкiв

слпаном на 01 сiчня 2021р,

Комунальнuй заклаl соцiальноzо з.Nuсrr,у "I!енtпр соцiа,lьноt пidпrрuмкu diпtей ",Щовiра"

,Щнiпровськоt MicbKot раdu сУстанова

Перiодичнiсть: рiчна
Одиниця вимiру: грн. коп.

" l4 " сiчш 202lp,

'/?.-
теmяна НдумЕнко

IOUHa ВДСИЛЕНКО

N!
з/п

Номер ре€страцiйного (спецiальuого

ресстраltiйного), iншого та поточного
рахунку

Наймепуваltltя оргапу.Щержавпоi казrrачейськоi службп Украiнп, ycTaIloBn
баrrьа

Сулrа залишку копlтiв

l 2 ]

l з4427000300004 299 }ЩКСУу Шовченкiвському p-Hi м.!нiпра 0,00

2 34423000 l 00004 299 )ЩКСУ у Шевченкiвському p-Hi м.,Щнiпра 0,00

3 з442зl00lз0004 299 )ЦКСУ у Шевченкiвському p-Hi м..Щнiпра l 2 l 930,54

4 UA24820 1 720355 l Е900200004 299 '!ЩКСУу Шевченкiвському p-Hi м. .Щнiпра 0,00

5 UA85 820 l 72034423000 l 00004 299 )ЩКСУу Шевченкiвському p-Hi м.,Щнiпра 0,00

6 UA24820 l 72034427000300004 299 \ЩКСУ у Шевченкiвському p-Hi м,.Щнiпра 0,00

Усього l2 l930,54
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Щодаток l3 до Порядку складання бюджетноi звiтностi

розпорядниками та одержувачами Ьюджетних коштlв,
звiтностi фондами загальнообов'язкового державного
соцiальноiО i пенсiйногО страхування (пувкт 5 розпiлу II)

Довiдка
про пiдтвердження зшIишкiв коштiв Еа iнших рахунках клi€Етiв Щ,ержавноi

казначеЙськоi служби Украiни

cтattoM на 0l сiчня 2021 року

КомунапrьниЙ закJIад соцiального захисту "Щеrrтр соцiапьноi

пiдтримки дiтей ".Щовiра" .Щнiпровськоi мiськоi ради
УДКСУ у Шевченкiвському p-Hi м..Щнiпра

@iйr""у"чп* органу Державноi уначсйськоi 
служби Украiни)

(найменування установи,шiснта)

Станом на 01 сiчня 2021 року залишки коштiв на наших рахунках, зазначенi у виписках, становлять:

N UA24820 1 720355 1 8900200004 1 299 Небюджетнi рахункина рахун
(номер та ншва рахунку)

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

пiдтверджусмо, що нами перевiрено Bci записи за виписками i встановлено ix правильнiсть, за3наченi залишки коштiв повнiстю

Тетяна НАУМЕнко
(пiдли9) (iнiчiши, прiзвиче)

Iрина ВАСИЛЕНКО
(пiдпис) (iнil\iши, лрiзвиц(е)

Вiдмiтка про 
'Bipкy 

залишкiв L:

залишки з рахунками клi€нта i зразки пiдписiв звiрсно, розбiжностсй не виrIвлено.

" 15 " сiчня 202|р.

штамп казначея

(пiдпис)

1 Вiдмiтка про звiрку залишку коштiв на рахунках У системi електронного адмiнiстрування податку на додану Bapтicтb не ставиться,

https://ezvit.treaSury.gov.ua/barsapp/FastReport.Export.axd?lD=frfof481&displayinline=True
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дошrcк 1

до Ншiфшьною положенм ((ruдарту)
tYylшTcpcbKom (6лiку в держsному cempi lol
(подщнл фiвшсовоi звimФiD

Комунальний заклад соцiальноrо захисry''Щентр
соцiа;rьноi пiдтримки дiтей''flовiра'' !нiпровськоiYcTarroBa

Територiя

Оргаrriзацiйно-пр,lвова форма
гOсподарювtшня

фгшr державнопо управлiншI

Вид ековомiчноi дiяльностi
Одиниця вимiру: грн
Перiодичнiсть: рiчна

Д@Фiьмiсщ,пqо)

зае.ЩРПОУ
MicbKoi ради

шевченкiвський

фган мiсцевого самоврядування За КОПФГ

заКоАТУУ

заКО{У

заКВЕ.Щ

MiHicTepcTBo соцiальноi полiтики llкраiЪи
Надаrня iнших посlrуг доЙ-
проживtшlЕя

о

БллАнс
на 01 сiчня 2021 року

Форма Nl-д.

коди
202ll 0l l ot

2499684з

1210136600

420

|7074

87.90

Актив Код
рядка

на початок
звiтного перiоду

На кiнець
звiтного перiоду

l 2 J 4
I. НЕФIНАНСОВIАКТИВИ
OcHoBHi засобu: 1000 9558 l 9 8709з4

первiсна варmiспь ]00] 300312l 2871о,7,1
знос l 002 2047з02 2000 1 4з

I нв ес tп u цi йtt а н epyxaMic m ь : 1010
первiсна варmiспь

знос
101 l
10l2

Н ем апер ia,,t ь Hi акm u в u : I020
первiсна варпiспь ] 021
н ако пuче на амо р muз ацi я I 022

Незавершенi KaпiTa:lbHi iнвестицii l 030 l054l 7l 1054l7l
,Щовzос tпр otaBi бiолоziч Hi акmuвu : 1040

первiсна варmiсrпь ] 041
н ако п1.1ч е на аморmuз ацiя I 042

1050 7з903,| бб858б
Виробництво

l 060
поточнi бiологiчнi активи 1090
Усьоzо за розliлом I 1095 2,74902,| 2593691

цrltlАttUuБr АкlиВи
.Щовюстрокова дебiторська заборюванiсть l l00
Довzоttttроковi фiнансовi iнвесtпuцii, у tпому чuапi: 1 I10

цiннi пшери, KpiM акцiй l11l
акцii та iншi форми участi в капiталi 1112

Поmочна dебimорська заборzованiсmь :

за розрахунками з бюджетом 1 l20

зj9l!ryryщ за товари, роботи, послуги tl25

Запаси

ffi



за наданими кредитами 30

за виданими alвансаN.{и з5
за розрахунк.лми iз соцiальною страхувzлння 40

за внутрiшнiми розрtlхункап,rи 45

iнша псrгочна дебiторська заборюваrriстъ 50
Поточ,ri фiнансовi iнвестицii 55

Гроuловi кошmu mа ii еквiваленmu розпоряdнuкiв
бюdэrcеmнuх кошmiв па dерэrсавнuх цiльовltх фонDiв у:

нацiоналtьнiй воllюлпi, у mому чuслi в: 1160 ,7862з 12|9з|
кас1 1161

казначеuсmвl l 162 ,7862з
l21931

усmановах банкiв ] Iбз
dорозi 1 1б4

lноземнlu валюm, I 165

Кошrпu бюёэюеmiв mа i+ullх MieHпiB на:
единому казначейському рахунку l l70 a
раryнках в усrrrановах банкiв, у ,rrому чuслi в: 1 175

нацlонмьнlu вмюml 1 176

lнозаuнlu вмюml I l77
ншi фiнансовi аrшви l 180

Ycbozo эа розliлом II 1 195 ,l862з
12|9з1t

III ВИТРДТИ МДЙБWЕЙ ПЕНОДIВ 1200

лJIАнс l3{ю 282,7650 27 15622

пАсив Код
рядка

на початок
звiтноfо перiоду

На кiнець
звiтного перiоду

l 2 3 4

I. ВЛАСНИЙ КАШТАЛ ТА ФIНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТА
внесений капiта;r 400 з00312l 287107,7

Капiтыr у дооцiнках 410

Фiнансовий результат 420 |229642 -|209626
Калiтал у пiдприемствах 4з0
Резерви 440

I{iльове фiнансув;urня 450 1054171 1054l 71

Ycbozo за розdiлом I 1495 282,7650 27|5622
п. зоБов,язАння
,Щовzо сtпроковi зо бо в' ж ання :

за цlнними паперап,rи 1500

за кредитalми l5l0
iншi довгостроковi зобов'язання 1 520

Поточна заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями l 530

Поmочнi зобов'rвання:

за платежа},tи до бюдхету 540

за розрахунками за товари, роботи, послуги 545

за кредитами 550

За ОДеРЖаНИМИ аВапСаI\,lИ 555

за розрахункalJ\rи з оплати працi 560

за розрахунками iз соцiа.rrьного страхувaшЕя 565

за ьнутрiшнiми розр.D(унками 5"l0

iншi пmочнi зобов'язшrrrя, з них: 5,7 5

за цlнними паперlми З76
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Керiвник (посадова

Головний бухгалтер
на якого покладено
обов'язкiв бухгаrтерськоi IpuHa ВАСИЛЕНКО
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