
JЩzl

Установа

Територiя

Органiзаuiйно-правова форма
господарювання

Орган лер;кавного управлiння

Вид економiчноi дiяльностi
Одиниця вимiру: грн
Перiодичнiсть: рiчна

https://ezvit.treasury.gov.ua/barsapp/FastReport.Export.axd?lD=fr79f378&displayinline=True

Додаток l Jо Нацiональ!оro положсння (стаядарту)
бухt,алrсрського облiку в f,cpхaBlIoNIy сеюорi l 0l
(подання фiнансовоi звiтностiD

!ага (piK. мiсяuь, чIlс;rо)

ýi iй.lЪй,ffifrЁ,:J,Т#ъкий 
соцiальний 

за сщрпоу

заКоАТW

за КоПФГ

за КОЩУ

за КВЕЩ

коди
202ll 01 l ot

збз67882

1210138400

430

|,7014

87,90

Самарський

Комунальна органiзацiя (установа, заклад)

MiHicTepcTBo соцiальноi полiтики УкраiЪи
надання iнших послуг догляду iз забезпеченняьт
проживанtlя

БАлАнс
на 01 сiчttя 2021 року

Форма Nl-д.

Актив Код
рядка

на початок
звiтного перiоду

На кiнець
звiтного перiоду

1 2 J 4
I. НЕФIНАНСОВI АКТИВИ
OcHoBHi эасобu:

1 000 |8з64,76 1,7 5127 6,

llepBicHa варtпiсtпь
1 00I з553,194 з 5748 80

зl lос l 002 17l 73 18 1 820604
IH в есtпuцiй н а t t ерухо,vi сmь : 1010
ttepBictta варmiсmь 10I1
знос 1012
Нем aпlepimbtti акпtuв u : 1020
tlepBicHa Bapttticпlb l 021
нако 11 tlче на alt ор пluз аtliя 1 022
Незавершенi капiтальнi iнвестицii 1030
Щ о в zо с tпр о ко в i б i ол о z iч Hi акmu вu : l040
tlepBicHa варmiсmь 104l
накопLlчена съvорmuз ацiя 042

пси 050 131481 1 з5862
ництво 060

поточнi бiологiчнi активи 090
Ycbozo за розdLпом I 1095 196,1957 1890138
r. (l2lnAHUUIJI Ак,t,иви

Довгострокова дебiторська заборгованiсть i 100

Цовzосtпроковi фiнансовi iHBecпullii, у ttому чttслi: 11l0
цiннi папери, KpiM акцiй 1111
акцii та iвшi форми участi в капiтадi l112
П о m очна d еб im ор сь ка з аб ор zo в aHic mь ;

за розрахунками з бюджетом
1 l20

за розрахунками за товари, роботи, послуги l|25
за наданими цредитами 1 1з0

https://ezvit.treasurygov.ua/barsapp/FastRePoгt,Export.axd?lD=fr79fЗ78&displayinline=True
1lб

ffi
ЕFлЕt+i



за виданими авансами l з5

за розрахункаN,Iи iз соцi&,Iьного страхування l 40

за вн}тр iшнiми розрахунка"N{и 1 45

iнша поточна дебiторська заборгованiчгь l 50

Поточнi фiнансовi iнвестицii 1 55

Гроuлоtзi Kolцttlll tпа ix еквiвапцlmu розпоряdнuкiв
бюdасеtпнltх KouttttiB mа dержавнtас цiльовuх фонdiв у:
нацiонt1,1ьнiй Balltoпli, у плому чuспi в: 11б0

1l61Kacl

казнаLlеuс ll,LBl l ]б2

чсmановах OaHKlB l 1бз

dорозi 1 164

|нозеjrlнlLl валlоп1l l ]65

Коutпtu бюdэtсепliв пtа iH,LutB tсцiснtпiв на:

еди}Iо}tу казtlачейськоь,Iу рахунку 1 l70

paxyltlкax в успхановtN баttкiв, у mому чuапi в: l175

наъliо н a:t ь t tiit в cut to пti l1/O

lнозе.\1нlu всLпюп1l

Iншi (liгraHcotli аIстивrt 1 180

Усьоео за розdiлом II 1 195

III. ВИТРЛТИ fuIЛИБУТНIХ ПЕРIОДIВ 1200
| 96,7 95,I 1 890 1з8

пАсив Код
рядка

на початок
звiтного перiоду

На кiнець
звiтного перiоду

1 2 J 4

В-ПДСНИЙ КАПIТАЛ ТА ФIНАНСОВИЙ РЕЗУЛЪ Ат
ВHeceHrtй капi,l,tt,t l400 3 553 794 з 5,14 88с

Капiта.,r у лоошiнrtах 1410

Фiнансовий рез)l.пьтат 1420 1 585 837 l 684
,742

Капiта,r у пiдприеtrtствах 1430

Резерви 1440

I_{iльове фitlансуванllя 1 450

Усьоео зп розdiлом I 1495 1 96,7 95,j 1 890 138

п. зоБов,язАння
Щовzосmр ок ов i з обов' яз ан ня :

за цiннипли паперt1!1и l 500

за кредитами l510

iншi довгострtlковi зобов'язання 1520

Поточна заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями 1 530

П опlсlчt t i зоб ов' яз а н ttsL :

за п.патеrfiаN{и до lJюдже,гу l 540

]а розрахунками за l,ol]apl,l, роботи. послуги 1 545

За КРеДИ'ГаlчIИ l 550

за одержаними авансаN{и l 555

за розрахункамrи з оп.пати працi 1 560

]а розрах),н кам и iз соцiсь,tьного страхування 1 565

за внуl,рiшr riшl tt розрах)/нка}l и l 570

ittшi поточнi зобов'язання. з них: l 575

за цlнниNllI llапераi\It{ |576

Усьоzо за розdiлом II 1595

Ei]!tF+E

ffitrfihТ
]{-T:rдььч

bT,ffi#;

сп1,2зз

БАлАtIс 1300

202 l00a00023125765

l]:iýjжli:il1lliilllxjla1]1a]:.]*Iý)l:;;]]i]]i]i**:-:.:]i*:iт*K]]]:]];]]*** l]:

1l: "(,-зtsttillL'ть"



https://ezvit,treasury.gov.ua/barsapp/FastReport.Export.axd?lD=fr79f378&displayinline=True

люd,lluла Ромднюк

Головний бухгаrrrер (спецiалiст,
Еа якого покладено виконанля
обов' язкiв бухгалтерськоi служби)

rI?
IV похопи л,fлй

1 600
Uдl

БАлАнс
1700

1800 196,7957 1 8901 38

ъ Вimалiй Совд

https://ezvit,treasury.gov,ua/barsapp/FastRePoгt. 
Expoгt.axd?lD=fr79fЗ7B&displayinline=True
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Додаток 2

до НацiонФьного положевня (стандарту)

бухгштерського облiку в державноNlу ceХTopi ] 01

(полання ibiHaHcoBoi звiтноmЬ

!ата (piK, мiсячь,

Установа

Територiя
Органiзачiriно-правова форма
господарювання

Орган лер;,rtавного управлiння

вид ekot rolt iчнот дiяльностi

Одriниця BrrMipy: грн
Перiоли.rнiсть: рiчна

Самарський заКоАТУУ

за КоПФГ

за КОЩУ

1-Iадання iнших послуг догляду iз забезпеченням за квЕл
проживання

звIт
ПРО ФIНАНСОВI РЕЗУЛЪТАТИ

за 2020 piK

дс " е-звпнlсть "

Форма ЛЪ2-дс

2п) l 0lи0002зlз0057

1210138400

I. ФIНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТЛТ ДIЯЛЬНОСТI

Стаття
Код

рядка
За звiтний перiод

за аналогiчпий
перiод

попереднього
nnIсv

l 2 з 4

цоходLI
Щохоdtt Bid об.мiннtм операцiй

Бюджетнi асигнування 20l0 l 946 зз4 1 
,7l0 

9з,7

Щохоли вiд надання послуг (виконання робiт) 2020

щохо:lи вiд продажу активiв 2030

Фiнансовi .Llоходи 2040

Iншi .tохtlди вiд обмiнних операчiй 2050

Ycbozo lохоdiв Bid облtittнuх операцiй 2080 l 946 334 l 710 937

Цохоdu Bid необ.мiннtlх операцiй
Подаr,ковi надходження 2090

Неподiтt,ковi надходжеI{ня 2 00

Tpar rс(lерти 2 10

Нll-цхо-littення до дер)iавних цiльових фонлiв 2 20

Itrtшi дохtlди вiд необrчlirtних операчiii 2 30

Ycbozo doxodiB Bid необмiпнuх операlliй 2170

ycbozo loxodiB 2200 1 946 зз4 l 710 9зi

ВI.IТРАТИ
В t t пl pct пt t,L з а обл t i ннtыu операцiямu

Вll,гра,r lt lIa вико]IаIlItя бюджетних llрограNI 2210 2 045 з21 1 8з9 390

Вtl,гртr,и на в}lгоl,овJIенriя продукцiТ (rtадання послуг.

гзll r;ottal tirя робiт)
2220

13rгr,pa,r и з продах{у ак,гивiв 22з0

ФirraHcoBi B}lTpat и 2240

lttrtli вttтра,ги за обrtiнниьrи операцiяьrи 2250 2 26l 2 59,7

l rl l-.#.rtд l r l
чl(1й|lILt!r

iй+,-,;.I{Ё,J:i+

lЧff',*d{f,
lьlд:т.Ё]
Еffifiнt

спl lз3



iЫu*рu", за необмiнними

1 841 9872 04,7 582

чвдн 1яБюд

Код
рядкаIIайменувап tIя показника

ffir-од.р".авнi функцii

За звiтнпй перiод

за аналогiчний
перiод

попереднього
notrсv

2 J 4

2420

2430
обооона

Гр*од.rп"й порrдо,,. безпек? ,а су 2440

2450
Еttономiчна дiяльнtсть

2460
Аwпппuа няRкпПиШньс)l U llрирuлпwlw !ьрчлч""*"

Житлово-комунальне господарст,]о
2410

2480
Охорона здоров'я

Дrховний та фiзичний розвиток_

OcBiTa

2490

2500

2510 2 04,1 582 1 841 987

Соцl&rlьнии

УСъоГо:
2520 2 04,1 582 I 64l уб

II. в идАтк и Бюд)rtЕ т у (к о ш т орц9YI]1з:р.уJ*чY*J*тру клАсиФ IK АцI€ ю видАткIв

lll. виконАння Бюдщдц шторису)

tl Ll] i i ]aL L),'la]'Kotsi tl].1I():L]ш

l }, tac t t i l tr,цходitit-t t t l r бlil]lлiетttих

Tal l0B

t;itl otteIlil,;i'l :lllilllaлav

IIаiх0l,|l,еl!ня a)f:l, t, I]if lIl,liб(/'lllY

llllr,,,t rlcHttq llcrrcli L "rrlil,,tt;ly

:560

]561

;*1]:Yi*li*:i*;Ё j:a:i j.a]J,i.1].):ýJ j]i: j;],iiri ji*|j]Ji,1l}j-]*:]l*

Ас "€-звrтнlсть"

Загальний фонд

I I а лоiйl illковi ц пi-tt lt,,,,ш

20: ] 0l, lI l) )j | _]l)|,,i 
1

сп.2з3

рiзничя
(графа 7

MiHyc графа
6)

рiзничя
(графа 4

MiHyc графа
3)

: ,, : ::4:
вlд Heкo}lcl)IlllLl ,,, 

l

i :I.::ilr]]a.*]jfrffi i:]ai]:]з'jjl{Р-iхlк:]]т,



люdл,tuла Ромднюк
Головний бухгап,гер (спеuiалiсr,,

lla яliого покладено виконання

обов' язкill бухгшrтерськоТ с,rrу;кби)

:*:i]:f:::*1]*]:1iil]iia*]*:i]fi;]яi,ijji:illj 
jj,llg]*iЁii:jjj,l"l]K]ix*):,]i]}

202 tOOа0002з4з0057

Iv, Елл]1\

Стаття

l
:'

Витрати на оплату цр9д1_

Код
рядка

За звiтний перiод

за апалогiчний
перiод

попереднього
noltv

2 J 4

2820 1 343 748 1 159 916

2830 296 515
)ii ýп?

2840 299 429 280 168

2850 1 05 629 143 804

2 59,7

lншi витрати
2860 226

ii,, 2041 582 1 84l 987

вimапiй Совд

1с , €-з]]|tнцaть "

2890



Дод{rок 3

до Нацiональff ого поло)кенItя (стандарт})

бц.-r"р""*о.о обпiку в державному сепорi l0I

<ГIопання rhiHaHcoBoi звlтностl)

Установа

Територiя
Органiзачiйно-правова форма

господарювання

Орган лер;кавного управлi Htul

вtrд еконоt"tiчнот дiяльностi

одttниця вимiру: грн

Перiодlrчнiсть: рiчна

1:-Y]]1:::_i""-jj;;-{;-*-*'';;-t;",.* -_ 
заКОЩУ

У.rчl т:кr"::gчк*:19r ц 9дiт,t5 у- чуч1I-
Ъrд"r;; ilлших гtослуГ доглялУ iз забезпеченняМ за КВЕЩ

Комунапьний заклад ",Щнiпровський мiський

соцiальний Koi MicbKoi

1зацlя

j:P95IP.1II:*- ý*qqgqqn@Ф

Звiт
про рух грошових коштiв

за 2020 piK

Дата (piK, мiсяць,

за еЩРПОУ

заКоАТУУ

заКоПФГ

у

коди
zoztl ot l 01

збз6,7882

1210138400

430

|,l0,7 4

87.90

Форма Nп3:49

Стаття Кол рядка За звiтний перiод
За аналогiчний перiол

попереднього року

2 J 4

l Pvx кошТiВ v ре3vЛЬта'l'l оlrерац","", л,^,,, 
,

I lл-,,ла-l.Аuuс Diп пбviнни\ опеDацIи: l

з000 1 946 зз4 1 710 937

з005

301 0

301 5

3020

3025

3030

303 l

чtlравлlння
rЪпн з040

lи 3 045

3050

3 090 4 045 l 790

1 950 379 |,7|2,121

Витрати за обмiнними операIltя
з 100 | 944 0,7з 1 708 340

31 10

31l5
витрати з пр9дцI активlв

3 120 2 261 z 591

3 l25
траrrсферти" з пих:

;:Ё];:ýlji]lja,|iil]])j1:1)xj]]iЁ]ijiffi п *]

дс " €-umrcть "j:] ] j:-i ]..] :

202rOOа0002з18125з

i;liiiir:]]i}1{{l*:]]*:]:]iia)liЁ1*l];j:;liliт]l]я:l:ij*I,]::,1];i]j,i]iii:l*i::*i]i
сп1.1з3

.',#h

3095



кошти трансфертiв оргаItам державного управлiння iнших

iншi витрати за необмiнними операцiями
Витрати грошових коштiв за внутрiшнiми операцiями

1 
,7|2,7

II. Рух коштiв у льтатi iнвестицiйноi дiяльностi
FIадход;rtення вiд продажу :

tнвестицiйноТ HepyxoivrocTi

незавершених капiтальних iнвестицiй

НадходNiення цiльового (liнансування

Витрати на придбанttя:

iнансових iнвестицiй

iнвестицiйлtоi HepyxolrocTi

:рiальних активiв

незавершених капiтальних iнвестицiй
бiологiчних активiв

х коштiв у результатi aHcoBol дlяльностl

IloвepIleIJHя ttредитiв

lншi надходження

Усього надходжень вiд фiнансовоi дiяльностi
Витрати на:

шок коштiв на початок

Вплив зiчtiltи вiIrIютних KypciB на з&цишок коштiв
запttшок коштiв на кiнець

\t>

* Наdхоd:tкення в напlуральнiй форл.ti

202l0000002318]25з
сп1.2зз,ll: ".'-ЗВ|lIllс'ГЬ "

з|26

з 1з0

з 1з5
[ншi витрати 3 180 4 04j 1 J9(
УсБ0го,,вrtTPaTl:Biд операцiйноТ дiiлБноётi 3IgCI 1 950 з7,
Чистий рух ко Йтiв вiл' операцiГl ноТ Дiялыtостi' зr95

}iнансових iнвестицiй 3200
]cнoBl{llx засобiв 3205

32 l0
неплатерiмьних активiв 3215

з220
цовгострокових бiологiчних активiв 3225

32з0 2з 429 25 з1(
Iншi надходження з2з5
Усього надходжень вiд iнвестЙцiйноТ дiяльностi 3240 2з 42с, 25 зJ(

3245
)сновних засобiв 3250 2з 42s 25 з7с

з255

з260

з265

з2,70
[ншi витрати 3285
усього витрат вiд iнвестицiйнотдiялiностi 3290 2з 42, 25 з,7(
Чисr,ий pix коштiв вiд iнвестrlцiйrlо'f дiяльностi 3295

Цадходження вiд:

3300
)тримання позик зз05
]триNlання вiлсоткiв (роялтi ) 33 10

3340

з345

надання кредитlв зз50
погашення позик 33 55
;п,rагу BiдcoTttiB зз60
lHtui виr,рати зз80
Коригування зз 85
Усього BlrTpaT вiд фiнансовоi' дiяльностi 3390
LIистий рух коштiв вiд фirrансовоiдiяльностi 3395
Цltстrrй рух коштiв]за звiтний перiод 3400

3405
]алишок коштiв отриманий 3410
]алишок коштiв перерахований 34l 5

3420

з425 -l



Вuпtраmu в HaпlvpanbHiii формi

Керiвник

Головний
/ьвimапiйсовА

люdмuла Ромднюк
lIa якого
обов'язкiв бух

202 l 00о0002зJll l 25 1 ,)с , €-зв||l1lсть " сп1,3з3

фrr.Ц



,Щолаток 4
ло HatlioHшbHorc по-пожемilя (стандарту)
бу,кгuтсрською облiку в лержавному ccкTopi l0l
<Подання фiнансовоi звiтностiл

Уотанова

Територiя

Оргшriзацiйно-правова форма
юсподарювЕlння

Орган державЕою управJIiння

Вид економiчноi дiяльностi

Одиниця вимiру: грн
Перiодичнiстъ: рiчЕа

Комунальний здцqд ".Цнitlровський мiський
g9:r!алъ:гийгурJ9хсат9к]|Дн.iпроlсъко_iмi_съ5о-jг""1л11.....

_Сатr9рський

!ша (piK. мiсячь, число)

за СДРПОУ

заКоАТW

коди
202l l 01 0l

збз61882

1210138400

430

17074

87,90

закопФг

заКО,ЩУ

Комунальна оргатliзацiя (установа, заклад)

MiHicTepcTBo соцiа,rьноi полiтики Украiни

Надання iнших послуг догляду iз забезпеченняпr
за квЕд

проживання

Звiт
IIро власний капiтал

за 2020 piK

вimалiй СовА

люdмuла Ромднюк

Форма N4-д.

ffiБ;ь**о


