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Установа

Територiя

Органiзацiйно-правова форма
господарювання

орган державного уп равл i ння

Вид економiчноi дiяльностi

Одиниця вимiру: грн
Перiодичнiсть: рiчна

Комунальний заклад соцiа,rьного захисту "I-\ентр

соцiа,,Iьноi пiдтримки дiтей ".Щовiра" .Щнiпровськоi
MicbKoi ради

шевченкiвський

Орган мiсцевого самоврядування

MiHicTepcTBo соцiальноi полiтики Украiни

Надання iнших послуг догляду iз забезпсченням
прожлвалня

звIт
ПРО ФIНАНСОВI РЕЗУЛЬТАТИ

за 2020 piK

Долаток 2

ло НщiонФlьноф пФtожевня (стшдарry)
бухfureрськоло оСuiку в держшному oeKlopi l0l
(Подання фifi ailcoвoi звiтllфтiD

Датд (piк, мiсяць, число)

за СДРПОУ

за КоАТУУ

за КоПФГ

за КОДУ

за КВЕ.Щ

Форма j\Ъ2-лс
t,

v

12l0l36600

I. ФIНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ ДIЯЛЬНОСТl

Стаття
Код

рядка
За звiтний перiод

за аналогiчний
перiод

попереднього
року

1 2 з 4

доходи
tохоёч Bid обмiннttt операцiй

Бюджетнi асигнування 20l0 8060286 8284786

Доходи вiд надання послуг (виконання робiт) 2020

Доходи вiд продажу активiв 2030

Фiнансовi доходи 2040

Iншi доходи вiд обмiнних операцiй 2050

Ycbozo doxoliB Bid oб.lttiHHux операtliй 2080 8060286 8284786

!охоdч Bid HeoбMiHHttx оtlерацiй

Податковi надходження 2090

Н еподатковi надходженIrя 2 l00

Трансферти 2 10

Надходження до державних цiльових фондiв 2120

Iншi доходи вiд необмiнних операцiй 2 30 48806 l80l1

ycb ozo d oxo Di c B id t t е о б,,lti н t t ux сt п ер аtli Й 2170 48806 l80l 1

усьоzо doxoliB 2200 8 1 09092 8з02,79,7

витрАти
Вuпрапtu за обмiннrьлlu oпepatliMttl

Bnrpu* *;rконання бюджетних програм l 22|0
,7,1956l'4 80866 l 5

Витрати на виготовлення пролукцii (надання поOлуг, виконання

робiт)
2220

Витрати з продажу активiв 22з0

Фiнансовi витрати 2z40

коди
202|| 01 l 0t

2499684з

420

|]0,74

87.90

ЕtЁт*Е]

ffiffi



II. видАтки
l3a аналогiчний

перiод
попередпього

року

f

2250
Iншi витратлt за оомlнними t;llЕрoцщ

2290
,7,7956I'4 808бб l 5

Ycbozo вumРаtП 3а o*,nnu-n u",y-n",

Вumраmu за Heoo-,llHHl
2300

23 l0 550403 4107 | |

lншt вицати за
2340 550403 4,10,7 | |

2380 83460 1 7 855,1326

2390 -2з6925 -254529

За звiтний перiод
Найменування показника

Громалський пор"док, фзпека та судо

.Щуховний та фiзичний розвиток

Соцiа.тlьний захист та соцiаJlьн9 зЕч::9хI1 855,1326

Спецiальний фонд
фаюична

сума
виконанItя за

звiтний
перiод

план lla
звiтний piK iз
yplxyBallllяýl

змlн

фактична
сумд

виконаIlня за
звiтtIий
перiод

Дпмiнiстрашвшi збори та платежi,

доходи вiд пскомерцiйцоj

,Д,о.rойt Bid оttерацiil з KottiпtutoM

рiзtrишя
(графа 7

пrirIyc графа
б)

IlI. виконАння БюджЕту

l,

Код
рядка

z 3 l+

1

2420

24з0

2440

2450

2460

24,70

2480

z490

2500

2510 8з460 l 7 855,1з26

2520 83460 l 7



ll'

-
Керiвник (посадова особа)

Головний бухга,rтер (спецiалiст,
на якого поклад9но виконаllня
обов'язкiв бухгалтерськоi службr.r)

теmпtа НдумЕнко

lочна RАСИЛЕНКО

Et,Tfi-*E

ffiffifr
Еlftг{t:

IЧ. ЕЛЕМЕНТИ ВИТРАТЗА ОБМIННИМИ ОПЕРАЦIЯМИ

Стаття Код
рядка

За звiтний перiод

за аналогiчний
перiод

попереднього

року
1 2 J 4

Витрати на оплаry працi 2820 4511l10 4 l 35308
Вiдрахування на соцiальнi заходи 2830 996з54 9|,7659
Матерiаrьнi витрати 2840 2078368 29lзOз2
Амортизацiя 2850 209,782 |206|6
Iншi вlцрати 2860

Усього 2890 ,7,795614
80866 l 5

/



Установа

Територiя

Органiзацiйно-правова форма
господарювання

Орган державного управл i ння

Вид економiчноi дiяльностi

Одиниця вимiру: грн
Перiодичнiсть: рiчна

Комунальний заклад соцiа.пьного захисту "L{ентр
соцiа"чьноi пiдтримки дiтей ",Щов iра" .Щнiпрсlвськоi
MicbKoi ради

шевченкiвський

Орган мiсчевою самоврядування

MiHicTepcTBo соцiапьноi полiтики Украiни

Надання iнших послуг догляду iз забезпеченням
про)Iшвання

Звiт
про рух грошових коштiв

за 2020 piK

додФк .]

до Нацiонмьною лоrlоження (станларгу)
бухfuЕрького облiку в держшному oeKlUpi l0l
<Подшня фiяшсовоi звiтнмill

Длтч (piK. мlсяць, число)

за С,ЩРПОУ

за КоАТУУ

за КоПФГ

за КОДУ

за КВЕ.Щ

Y

с

коди
202ll 0l l 0I

24996843

l2l0l36600

420

|,7074

, 87.90

Форпrа ЛЪ3-дс

CTaTTrr Код рядка За звiтний перiод За аналогiчний перiол
попереднього року

l 2 J 4

I. Рух коштiв у результатi операuiйноi дiяльностi
Надходження вiд обмiнних операцiй:

бюджетнi асигнування 3000 8060286 8284786

надходження вiд надання послуг (виконання робiт) 3005

надходження вiд продажу активiв 30l0
iншi надходження вiд обмiнних операцiй з0l 5

Надходження вiд необмiнних операцiй:

податковl надходження 3020

3025

трансферти, з них: 3030

кошти трансфертiв, оrримаtti вiд органiв державного
управлiння

303 l

надходжен}uI до державних цiль<lвих фсlндiв 3040

iншi надходження вiд необмiнних операцiй з045 48806 l80l l

Надходження грошових коштiв за внутрiшнiми операцiями 3050

Iншi надходження 3090 48656 68999

3095 8 l 57748 837 l 796

Витрати за обмiнними операцiями:

витрати на виконання бюджетних програм 3 l00 75l538l 78 l 5832

витрати на виготовлення продукцii (надання послуг,
виконання робiт)

зl 10

l

витрати з продажу активlв зl15
iншi витрати за обмiнними операцiями з l20

Витрати за необмiнними операцiями :

трансферти, з них: зl25

неподатковi надходження

Усього lIадходжеIIь вiд оrlерацir"lноi дiялыtостi

Eff*ifrE
FjЕd=+тt;
aлЕ {rlTl,a'-\+
i)ffiffilil
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кошти трансфертiв органам державною управлitllIя iнших
piBHiB

3|26

iншi витрати за необмiнними операцiями 3 l30 550403 468955

Витрати грошових коштiв за внутрiшнiми операцiями 3 135

Iншi витрати 3 l80 48656 69689

йllоi дiяlIыIостi
ераuiйноi дiяльностi

3190 8i 14440 8354476

3195 43308 |1320

II. Рух коштiв у результатi iнвестицiйноi дiяльностi
Надходження вiд продажу:

фiнансових iнвестицiй 3200

основних засооlв з205

lнв9стицlиноl HepyxoMocTl 32l0

нематерiаtltьних активiв з2l5

незавершених капiтальних iнвестицiй зzz0 о

довгOстрокових бiолсlгiчних активiв з225

Надходження цiльового фiнансування 32з0 l 39946 588087

Iншi нiцходження з2з5

Усього надходжень вiд iнвестltцiйноi дiяльностi 324о l з9946 588087

Витрати на придбання:

фiнансових iнвестицiй зz45

основних засобiв з250 1 39946 l50l67

lнвестицlиноr HepyxoMocTl з255

нематерiмьних активiв 3260

незавершених капiтальнrrх tнвестицtй з265 4з79z0

довгострокових бiологiчних активiв 32,70

Iншi витрати зz85

}го витрат вiд illвестпцiйlIоi лiялыlостi 3290 1 39946 588087

3295

III. Рух коштiв у результатi фillансовоi дiялыlостi
Надходження вiд:

повернення кредитlв 3300

отримання позик 3305

отримання вiдсоткiв (роялтi) зз l0

Irtmi надхрдження 3340

Усього надходжень вiд фiнzrrrсовоi дiяльностi зз45

Витрати tla:

нiцання кредитiв 3350

погашеllня позик з355

сплаry вiдсmкiв 3360

Iншi витрати зз80

Кориryвання зз 85

Усього витрат вiд фiнансовоi дiяльпостi 3390

3395

3,100 43308 11з20

Залишок коштiв на пOчаток рOку 3405 7862з 63059

Зшlишок коштiв отриманий з4l0

За,тишок коштiв перермований 34l5 l 756

Вплив змiни валютних KypciB на залишок коштiв l' з420

заrишок коштiв на кiнець року з425 l2l9зI т862з

5499* НаdхоOlсення в наmурмьнr'й фор,мi

члlстиr"r рyх коштiв ви iнвсстицiйtlоi дiяльностi

чистий рух коштiв вiд фittаlIсовоi дiяльностi
Чшстий рух ltоштiв за звiтний перiод

iгл
1*1



* Вumраплч в наmурмьнiй формi

Керiвник (поса,цова особа)

Головн ий бухга.птер (спецiаlr icT,

на якого покладено виконання
сlбов'язкiв бухгмтерськоi служби)

5499

Тепtяна НдУМЕНКо

IptLtta ВДСИЛЕНКО

t'
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Додаток 4
до Нщiовшьноrc пФожеsня (сmцарту)
бухiдтерського облiку в держФному ceoopi l0l
(подФня фiнаlсовоi звiтнФтi))

Установа

Територiя

Органiзацiйно-правова форма
господарювilння

Орган державного управлiннll

вид економiчноi дiяльностi

Одиниця вимiру: грн
Перiодичнiсть: рiчна

Керiвник (посадова особа)

Головний бухга.птер (споцiалiст,
на якого покJIадено виконання
обов'язкiв бухгалтерськоi служби)

Комунальний заклttд соцiаrьного захисту "IJентр
соцiмьноi пiдтримки дiтей "Щовiра" !нiпрсlвськоi
MicbKoi рали

шевченкiвський

Орган мiсцевого са},]о_врядування

MiHicTepcTBo соцiаrrьно'i по,riтики У_краIни

Наданrrя iнших послуг догляду iз забезпеченням
проживання

Дата (piK, мiсяць, чис_!о)

за СЩРПОУ

за KOATW

за КоПФГ

за КОЩУ

за кввд

коди
202L | 0l 0l

2499684з

l210lзб600

420

1,7074

l вт.sо

Звiт
про власний капiтал

за 2020 piK
f

\'

Теmяна НАУМЕНКо

Iрuна ВАСИЛЕНКО

Форма J\i,4-дс

t054l7l ] 2715622

Еh.Чд_Н_Е]

ffiffiI


