
Додаюк l до Нацiояального полоrсення (сгандаргу)

бухгалтерькlгu tlблiку в aeprcaBHoMy ceKTrrpi l0!
кПо:аяня фiнансовоТ звiтяостi>

Установа

Терrгорiя

Органiзацiйно-правова форма
господарюваннrI

Орган державного управлiння
Вид економiчноi дiяльностi

Одиниця вимiру: грн
Перiопичнiсть: рiчна

Головне управлiння жктлово-комунальн ою
юсподарства викоIIавчого KoMiTery Борlrспiльськоi

мiськоi ради

Бориспiль

Орган мlсцевою самоврядуваннrI

MicbKi, районнi у MicTax ради та Тх виконавчl органи

БАлАнс
на 0I сiчня 2021 року

Дата (piK. мiсяць, число)

коди
2о2| 01 01

36359583

32l0500000

420

01009

84.1 1

за едрпоу

за коАТуУ

за копФг

за коду
за квЕД

Форма Л}l-дс

На кiнець
звiтного перiоду

на початок
звiтного перiоду

Код
рядкажтив

42 J
1

I. НЕФIНАНСОВI ЖТИВИ
9650998841491.7I000OcHoBHi засобu:
9767694l544574l00 lпервiсна варmiсmь

l l 6695зI29657l002знос
1010IH в е сmuцifr н а н eplжoltlictпb :

I01lпервlсна варmrcmь t
l0l2знос
102()акmuвu:
l02 lпервiсна варrпiсmь
1 022

н ако пuч ен а аuорmuз ацiя
48994850з24з65з4l030Незавершенi капiтальнi iнвестицii

1040бiолоziчнi aюltltlqu:
104 lварmiсmь
I 042

н ако пuч е н а ал, орmuз а цlя
1222526зl7z,l0l050Запаси

l060Виробництво
l090поточнi бiологiчнi активи

14672,7з6433 1 6872 11095Ycbozo за розOiлом I
II. ФIНАНСОВI АКТИВИ

1l0()
.Щовгострокова дебiторська заборюванiсть

3391086925212227111 0фiнансовi iнвесmuцff, у лпому чuслi:
1ll tцiннi папери, KpiM акцiй

33910869252l2227lllzакцii та iншi форми )п{аст1 в капlтаJIr

Поmочна dебimорська забореованiсmь:
112 0

за розрахунками з бюджетом
36659942090880l12 5

розра,ху{ками за товари, роботи, посJIуги
1 lз0за наданими кредитами

ffiffi



за виданими авансами l lз5

за розрахунками iз соцiальноm страхуванЕя l l40

за внугрiшнiми розрахунками l145

iнша псrючна дебiторська заборгованiсть l l50

Поючнi фiнансовi iнвестицii 1 155

колдmu mа ik еквiвменmu розпоряdнuкiв бюdэюеmнuх

кошmiв mа dерэrcавнuх цiльовuх фонdiв у:
нацiоналtьнiil волюmi, у лпому чtлслi в: II60 251^44 z||з7|0

Kacl ]lб1

казначеuсmвl llб2 25|44 2l137l0

банкiв llбз
dорозi 1] 64

iнозелцнiй валюmi l l65

koulntu бюOuсеmiв mа iнtлuх клiснmiв на:

единому казначейському рахунку l l70

в успановах банкiв, у пrому чuслi в: 1175

ваlюmI 1l76

lно?аwнIu вапюml 1 l77

Iншi фiнансовi аrсиви l 180

Усьоzо за розdiлшс II 2,7з2825l з969057з

В ИТРЛТИ МДЙ БУТНIХ П Е PI ОДIВ l200

БАлАнс l300 60496972 |8641.79з7

пАсив Код
рядка

на початок
звiтного перiоду

На кiнець
звiтного перiоду

l z a
J 4

L КАIIIТАЛ ТА ФIНАНСО ВИЙ РЕЗУЛЪТАТ

внесений капiталr l400 544574 916,1694I

Капiтал у дооцiнках 1410

Фiнансовий результат |420 2з0363,| з718877

Капiтал у пiдприсмствах 14з0 2521-2227 зз9l0869

l440

Щiльове фiнансування l 450 з24з6534 48994850

Ycbozo за розliлом I 1495 60496972 184збl537

п. зоБов,язлння
зобов'язання:

за цiнними паперами 1 500

за кредитами l5l0
iншi довгостроковi зобов'язання l520

Поточна заборюванiсть за довгостроковими зобов'язаннями 1 5з0

поmочнi зобов'жання

за платежами до бюджету l540

за розрiD(унками за товари, роботи, послуги l 545

за кредитами 1550

за одерж:lними авансами 1 555

за розрахунками з оплати працi t560

за розрахунками iз соцiальною cTpaxyBaHHrI l 565

за внутрiшнiми розраryнками l 570

iншi поточнi зобов'язання, з них: |575

за цlнними паперами l576

Усьоzо за розdiлолl II 1 595

-:!i,,|!i!rry!ll!l)d:!tli|,.l ,.i,"'; ';nr';?t'ja:;b - <ai.,i з.|

1 l95

Резерви

ffi-ffi



на якою
обов'

a

ц
q

*

1600
20564001700пЕрIодIв

ЗДБЕЗПЕЧЕННЯ

доходи
1864179з16049697z1Е00БАлАнс

Вячеслав ТоЛКАЧ

оксана ПоНоМдРЕНКо

ffiffi

сtя, лl : _i
.|: ':,-'::i; '.:J

эr!2 !оrjфу!!!213i i6: i

оп_4
Керiвник (посадова особа) -",+ *,,

Головний
9
(;



Додrmк 2 до Нацiонмьного полохiепня (сгандарry)

фкаrrтерькlгrl облiку в лерr<авнсlму ceKrcpi l0l
<Подан кя фiнансовоi звiтностi>

Установа

Терlтгорiя

Органiзаuiйно-правова форма
к)сподарювання

Орган державною управлiнЕя
Вид скономiчноi дiяльностi

Одиниця вимiру: грн
Перiоличнiсть: рiчна

Головне управлiння житлово-ком)aншII ною
господарства вrконавчого комiтсгу Бо 

1 
lиспiльськоТ

MicbKoi ради

Бориспiль

Орган мiсцевого самоврядування

MicbKi, районнi у MicTax ради та ix виконавчi органи

Щержавне управлiнrrя загuшьного хара} теру

звIт
ПРО ФIНАНСОВI РЕЗ УЛЪТАТИ

за 2020 piK

I. ФIНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ ДlЯЛЬНОСТI

Дага Фiк, мiсяl&, чпсло)

коди
202l 01 01

36359583

32l0500000

420

0l009
84.1 1

за €дрпоу

за коАтуу

за копФг

за коду
за квЕд

Форма ЛЪ2-дс

Стаття Ко.ц

рядка
За звiтний перiол

за аналогiчний
перiод

попереднього року

1 2 3 4

доходи
ЩохоOu вid обмiннuх операцiй

Бюджетнi асигнуваннJI 20l 0 |977з,78ll 152712290

Доходи вiд надання посJIуг (виконання робiт) 2020

Доходи вiл продажу активiв 2030

Фiнансовi доходи 2040

[ншi доходи вiд обмiнних операцiй 2050

Ycbozo iloxoiliB Bid обмiннuх операцiil

[охоdu Bid необмiннuх. операцiй

2080 l977з78|l |52712290

Податковi надходженюI 20( 0

Неподатковi надходження 21( 0

Трансферти 21 0

Надrодження до державних цiльових фондiв 2l. 0

Iншi доходи вiд необмiнних операцiй 21 0 862|82

Ycbozo doxodiB Bid необмiннuх опероцiй 21 0 862|82

ycbozo dоюdiв 22U0 l98599993 152712290

Вumрапttt за обмiннtъuu о пераtliямu

Витрати на виконання бюджетних програм 22lo l97ll8015 9627з940

Витрати на виютовлецIrя продукцii (наданЕя послуц виконаннrI

робiт)
2210

Витрати з продажу акгивiв 22з0

Фiнансовi витрати 2240

Iншi витрати за обмiнними операцiями 2250 l 853 54780678

,ffi

витрдти



Усьоео вumрап за обмiннuмu операцiлмu 2290 l97l l98б8 l5l0546l8
Вumраmu за необмiннlt |tu операцiял,lu

Трансферти 2300

Iншi вlrграти за необмiнними операцiями 23l0 4885 l3954
Усьоzо вumрап за необллiннttмu операцiмtu 2340 4885 l3954

Усьоео вurпраm 2380 |9,1|2475з l 5 10б8572

Профiшит/лефiшит за звiтний перiод 2390 1475240 l6437l8

II. ВIЦАТКИ БЮДЖЕТУ (КОШТОРИСУ) ЗА ФУНКЦIОНАЛЬНОЮ КЛАСИФIКАЦI€Ю ВИДАТКIВ ТА
КРЕДИТУВЛННЯ БЮДЖЕТУ

III. ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ (КОШТОРИСУ)

Найменування показнпка Код
рядка

За звiтний перiод
за аналогiчнпй

перiод
попереднього року

1 2 a
J 4

Загальнодержавнi функцii 242.0 5271,94з 42462зз

Оборона 24з0

Громадський порядок, безпека та судова влада 2440 2069825 4|49|3

Економiчна дiяльнiсть l06999433 75|l7777

Охорона навколишнього природною середовища 2460 8140887

Житлово-комунальне господарство 24,10 8z783552 бз148762

Охорона здоров'я 2480

,Щуховний та фiзичний розвиток 2490

OcBiTa 2500

Соцiальний захист та соцiальне забезпечення

УСъоГо: 2520 I9712475з l5 10б8572

Стаття
Код

рядка

Загальний фонд Спецiальний фонд

план на
звrтнпп prl(

факгпчна
сума

виконання за
звiтний
перiод

рiзниця
(графа 4

ltiHyc графа
3)

план на
звiтнпй piK iз
урахувацням

зпriп

фаrстичпа
сума

виконання за
звIтнии
перlод

рiзнпця
(графа 7

MiHyc графа
б)

1 2 3 4 5 6 7 8

доходи
поdаm l<oB i х adxodllce н ня 2530

Ее поdап ко в i наdхоdжен н я 2540

Доходr вiд власпостi та пiшtрисмниIЕкоi
дlяльностt

254 l

Алмiнiстраплвнi збори та платежi, доходи
вiд нскlмерцiйноi пrсп<rдарсьrоi
дiяльностi

2542

Irmri неподдгковi надходrкенrrя 254з

власнi над<одlкення бюджgгких установ 2544

,Щоюdu Biil операцiй з капitпаltом 2550

Офiцifiпi лпрансферtпu, э пuх: 2560

вiд органiв державною управлiння 256 l

Щйьовi фонди 257о

НаdхоOэtсеннл dерlсавпuх цiльоаuх
фонliв

25Е0

Надхорr<ення Пснсiforого фонлу Украiни 25Е l

Еffiл",.IЕ

ffi##
frЕщ#i

2450

25 10



НалrодхеннякФонду
загаrrьнообов'язковOгý дер2кавног0
соцiальною Lтрахумння Украiни на

вппадок бсзробiтгя

25Ez

Надхомення Фо.,ry сочiального
стра:ryваняя Украiни

25Ез

lншi надtодження 2590

Ycbozo ЙoxoliB 2600

витрдти
Оrшата працi i нарахуванrrя ва заробiтну
плаry

2б l0

Використання ToBapiB i посrrуг 26?о

Обслуювумнвя борmвпх зобов'язавь 2630

Поmчнi цмсферги. з нкr(: z640

органам
piBHiB

дер,кавного управлiння iнших
264l.

соцiальне забезпечення 2650

Iншi псrючпi видатки 266о

Нерозподiленi видатки 26,10

Прrrлбання основною капiталу 2680

Капiтальнi трансфери. з них: 2690

органам державного управл!ння 1нших
pbHiB

2,69l

Внугрiшнс креднтукlння 2700

Зовнiшне крдитування 27l0

Ycbozo вuлпрапl 2780

Профiчпт/лефiцrг зд звiтний перiод 2790

Iv. ЕлЕмЕнти витрАт зА оБмIнt{ими опЕрАцlями

к
*ль?
пt9 ьцй *

*
Керiвник (посадова особа)

Головний бухгаrrтер (

на якок) покладено виконаннrI

обов' язкiв бухга.rrгерськоi

s о Вячеслав ТоЛКАЧ

оксана ПоНоМдРЕНКо

г
Ф

(

\\
J-
]f)

за аналогiчнпй
перiод

попереднього року

Коц
рялка

За звiтний перiолСтаття

42
a
Jl

2954579ззз35l428:0Витрати на оIшату працl
65376l7405562830Вiлраryвання на соцiальнi заходи

l474053482840 191995647Матерiальнi витрати
37507l0482982850Амортизацiя
34232860 1853Iншi вrграти

l510546l8281,0 197ll9868Усього L

..- ?_t
:ri:iiii|o{lot:J3?i94J :;-"||:ir:!!!i!{"i'b:

S

-с|9,-")
Q ь,,v/l,л7 И

ffi



,Щолапок 3 до Нацiональноrо положепня (сганддрrу)
'ф".*р"*- 

облiку в лсрr<звному сеrпlрi l0l
<Поддння фlнансовоl звlтностl))

.i[ага фiк. мiсячь, число)

Головне управлiння житлово-ком}нtlльt ]ю

юсподарства виконавчою KoMiTeTy Бор, спiльськоi за сдрпоу

за коАтууУстанова

Терrrорiя

Органiзачiйно-правова форма
господарюваннrI

Орган державного управлiнt{я

Вид економiчноi дiяльностi

Одиниця вимiру: грн

Перiоличнiсть: рiчна

MicbKoi ради

Бориспiль

Орган мiсцевою самоврядування

MicbKi, районнi у MlcTax ради та ix вик. навчl органи

,Щержавне управлrшUI загzulьною xapalc еру

Звiт
про рух грошових коштiв

за 2020 piK

за копФг

за коду
за квЕд

Форма J\}3-дс

,ffi

.jira ,i t .;
:i' j' l 'j]ri';}, "

:r,2 i !i,цlj,}irir?,|_i ! .: .i!i !

кодI
z02| 01 01

36359583

3210500000

420

01009

84.1 1

За аналогiчнпй перiод

попереднього рокуЗд звiтнпй перiопКод рядкаСтатгя

4a
J2l

результатi дiяльпостiкоштlв операцiЙноiI. уРр
обмiннихвiд операчiй:Надrодження |5z7122901977з78ll300{)

бюджетнi асипцваннrI
3005робiт)(виконаннянаданIUI послугвцнад(одження
30l )

надходження вlд продажу активlв
30l 5

rHml обмiнних операцlивlднадходкення

необмiнних операuiй:вцНадtодження
30:0

податковi над(одження
3025

неподатковl надходженнJI
30з0

30з l
кошти трансфергiв, mриманi вiд органiв державного управлlнЕя

трансферти, з них:

3040фонлiвцiльовихдержавнихдонадкодження 862l823045необмiннихвlд операцlиlншl надходженшI
3050внугрiшнiмизакоштlв операцiямигрошовихНашодження 182,75l08lбl863(l lg

Iншi надходження 1527305652094lбl793ll l5дiяльностiь вц операчiйноiнадходженУсього

Витрtти за обмiнними операцlями: 1,526949|з198561089зl|)0
виконанняна програмбюджsтнихвицати

зll0витрати на вик)товленIUI пролукчii (надання послуц виконанн,I

зll5
витрати з продажу активlв 342зl 853з l20
lншl обмiннимиза операцiямивитрати

операцiяминеобмiннимизаВитрати
з|25

з Еих:



кошти трансфертiв органам державного управлiння iнших piBHtB зt26

iншi витрати за необмiнними операцiями з l30 lз954

Витрати грошових коштiв за внррiшнiми операцiями 3 135

Iншi вlтграти з l80 18275

Усього вптрат вЦ операцiйпоi дiяльностi 3190 152730565

Чиgтий рух коштiв вiд операцiйпоiдiяльпостi з195

II. Рух коштiв у результатi iпвестицiйноiдiяльностi
Надходження вИ продажу:

фiнансових iнвестицй з200

основних засобiв 3205

iнвестицiйноi HepyxoMocTi з2 l0

нематерiальних акгивiв з2|5

незавершеЕих капiтальнlтс iнвестицiй зz20

довюстрокових бiологiчних активiв з225

Над<одження цiльового фiнансуванrrя зzз0 326l0369

Iншi надходження зzз5

усього надходжень ви iнвестицiйноi дiяльноgгi 3240 326l0369

Витрати на придбання:

фiнансовкх iнвестицiй 3245 25212227

основню( засобiв з250 9453l

iнвестицi йноi HepyxoMocTi зz55

нематерiальних активiв з260

незавершених капiтальних iнвестицiй зz65 7303бl l

довюстроковшr бiологiчних активiв зz70

Iншi витрати 3285

Усього вптрат вЦ ilrвестицiйпоi дiяльностi 3290 з2610з69

Чистий рух коштiв вiд iнвестицiйноi дiяльностi з295

III. Рух коштiв у результатi фiнансовоiдiяльностi
надчкодженlrя вiд:

повернення кредитiв зз00

отримання позик з305

отримання вiдсоткiв (роялтi) зз l0
Iншi надходженrrя зз40

Усьою надходжень вiд фiнансовоi дiяльностi з345

Витрати на:

надання кредитiв 3350

погашення позик 3355

сшIату вцсоткlв 3360

Iншi витрати 3380

Коригуванrrя 3385

Усього витрат вiд фiнансовоi дiяльностi 3390

Чистий рух коштiв вiд фilrансовоiдiяльностi 3395

Чистий рух коштiв за звiтнпй перiод 3400

Заплшок коштiв на початок року 3405 25l44
Залишок коштiв огриманий 3410

Залишок коштiв перерахований з4l5
Вплив змiни валютних KypciB на залишок коштiв з420

Залишок коштiв на кiнець року з425 25l44
* Наdхоdеrcення в наrпурсrльнiй форлti

Ziji!!i!}L!i{!!iS4_|l::iбi l{, -. Jij,.:..,i]i/..," <,* ) l i

t<

l

4ss5 
|

-l

8759786l

207з276lз|

20s8566l

-|

-l
-l
-|

-|

_|

I

luз4277|
-l

|0434277|

-|

8698642 
|

7lý2|
-l
-|

l664303 
|

-|

-l
|о4з4271|

-|

-l
2200000|

-|

-t

-l
2200000l

-|

2200000|

-|

-|

-|

-|

2200000 
|

-|

2088566 
|

25L44|

-|

-l
-|

21l37l0|



Го

о'
+
!ц

кY 4т
+ир n

о L

о а

р

ьд *
tЁ э

j

ý

,-, l
* Вumраmй в наmуральнiй

Керiвник (посадова

Головний бухгатпер
на якою покJIадено

обов' язкiв бухгалтерськоi

.ii:: it ${лефо:4! ! ) 3,l

Вячеслав ТоЛКАЧ

оксана ПоНоМАРЕНКо

.:|?|.:i:t 3

lд

+t

(с
(iо-о,о

ш

еЗ

ry



додсюк 4 до Нацiональвоm положенш (сгатцаргу)
бухгалтерсьюпr сблiку в дорlкавному секшрi l0l
<<По:ання фiнаясовоi звiтностЬ>

Установа

Терlтгорiя

Органiзацiйно-правова форма
господарюваннrI

Орган державного управJIiншI
Вид eKoHoMi.IHoi дiяльностi

Одиниця вимiру: грн
Перiодичнiсть: рiчна

Керiвник (посадова особа)

Головний бухгалтер
на якого покладено

обов' язкiв бухгалтерськоi

Головне управлiннJI житлово-ко]чгунalJ ног0

го сподарства виконавчого KoMiTeTy Бl lисп iльськоi
MicbKoi ради

Бориспiль

Орган мiсцевою самоврядування

MicbKi, районнi у MicTax ради та ix виконавчi органи

,Щержавне управлiння загЕulьноrо хара ктеру

Звiт
про власний капiтал

за 2020 piK

,I[aTa фiк. мiсяtь, число)

коди
202I 01 0l

36359583

32l0500000

420

01009

84.11

за €дрпоу

за коАТ)rУ

за копФг

за КО[У

за квЕ.щ

Форма Л}4-дс

А

* а

8 о'й
л+-,л\ -ý.",*9ý j ry

*
Вячес.ryав ТоЛКАЧ

оксана ПоНоМдРЕНКо

Ŝ
Ф

'фФ]!воg-ь9,
]8otl )

cl

Стаття Код
рпдtса

Внесенхй
капrтдл

Капiта:r у
дооцirrках

Фiнrшсовяй
резу,Iьтaт

Капiтел у
пiдпрlсrrствах Резервrr

f[i.TboBe
фiнапсуваuня

Разо,u

l 2 J 4 5 б 7 8 9

3алацок но почапокролу 1000 5ц574 2]0з637 25212227 з24з65з4 бм96972
Корuzумння:

змiпа облiковоi полiтики 40l0

Вппраменrrя помиJlок 4020

Iншi змiнп 4030

CtlopuzooaHuit змuu!ох на ,]очаmок рок!, 4090 5ц574 2303637 252l2227 з2436534 60496972

Переоцiнка аtопuвiв:

.I[ооцiпка ýцiнка) ocHoBBroc засобiв 4l00

Дооцiвка (JдiHKa) нез|lвершеш{r( калiтальних
iнв96аццfi 4l l0

Щооцiнка ýцiнlса) вематерiальнrтх акгивiв 4l2.J

Дооцiнка (уцiнка) довюсгрокових бiологiчнпх
апивlв 4l30

Профiцum /dефiцum за звiлпнuй перiоd 4200 l4,15240 l475240

3бL,lьuенпя капiпоzу в пiёпрuемсrrrвах 42l0 8698642 8698642

3,tленuлення капiпму в пiOпрuе-uспсж 4220

IHtui zliHa в капimцi 1290 97l32з67 l 655Ез l 6 l l36906Ез

PanoM MiH 1, хапiпчлti 4300 9,1lэ2з6,7 л l4,15240 8698642 l 65583 l 6 l2386456-5

3алпшок на кiпечь року 4зr0 9767694l l 377ЕЕ77 зэ9 l 0869 48994850 l8436l 537

:!j2!|j!i|]i.iij!j24.|i::i|:5 .i, -., :,): i:!|.,|h r-,f;!. j ., i

@
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зАтвЕрджЕнО Наказ MiHicTepcTBa фiнансiв Украiни 29

лисrопада 2017 року No 977

.Щата (piK, мiсяць, число)

Установа

Територiя

органiзацiйно-правова форма гOсподарювання

Орган державного управJIiння

Вид економiчноi дiяпьностi

одиниця вимiру: грЕ

Перiодичнiсть: рiчна

Головне управлiннЯ ilсumлово-КомунальнОzо zоспоdаРсmва вuкоНавчоzО комimеmУ БорuспiльСько'i MicbKo' ,u сдрпоу
раdu за КоАТУУ

за копФг
за КОЩУ

за КВЕЩ

Борuсttiлъ

OpzaH мiсцевоzо самовряdування

MicbKi, районнi у мiсtпм раdu пlа'iх вuконавчi ор2анu

заzаJrьноzо харакmеру

примIтки до рIЧНоi orHAHCoBoi ЗВIТ
HocTI
за 2020 piK

Форма J'{}Sдс

коди
2021, 01 01

3635958з

3210500000

420

01009

84.1 1



I. OcHoBHi засобu

фупп осповнпr зrсобlв

,t
llg
,{s

Зrлrrшок шr почrmк pot(y
Переоцiнкr (дооцiнкд +,

учlпкв -)
Виб},гтя за эвlтllий plK Нrдlйшло rr plK

:'
Б
*&--
Е,з
Ф :rt

Е,Е
* -'r

э
ý

Еэ,уЁ.эд,g
:iE Ё
=а
ЕЁ

Iшшi змiнrr
зr plк Зrлпшок нr кlнець potcy .Щiапазон корпспоrо

lпкOристrпня

-в'

Е€д
3-FЁЕэЕ tr*

ч ýЕд
я-F
Ёg *

,.з

ёJ

Е* _lЕё
.1 .g.z;
E_.if,G =

,J ЕЁЁ
Е li ts
ЁЕ, Ё

4J ЕiЕ,
Gatsг?й +

\:}

Бв*.
.цёЕ
ГlЕ Е:

Ё
вlд до

I 2 3 4 5 6 7 8 9 l0 ll lз l4 l5 lб |7 lE

Iцвестицiйяа HepyxoMicTb 0l0
Зсмсльнi дiлянки 020

Ifuпiтальнi витраrи на полiпшення
земель 030

Будiвлi, споруди та передавальнi
пристроi 040 з0506 3002 97080865 l0l l0l0 97l08369 l0l l0l0 l0 50

машини та обладнання 050 l 55860 5з645 43560 l49ttб l 99420 б86] l l0 I0

Транспортнi засоби 060

Iпструмеrги, прилади, iпвеrпар 070

Ъарини та багаюрiчнi яасадкенн,i 080 8065 8065 80б5 8065 I0 l0
Iншi ocHoBHi засоби 090

Музейнi фонли l00

Бiблiотечпi фонди ll0
Малоцiннi необортнi мrгерiальнi
апиви l20 l з07l 9 67947 _2588 l б828 84l4 27772 22э02 l4l66] 79247 l J

Бiлизпа, постiльнi речi, qlяr та взуттl lз0

IHBeHTapHa тара l40

Необоротнi матерiальпi аrтивlr
спецiалыtого признаtl€ння l50

Природнi ресурси l60

IHrui необоротнi мттерiальнi акrивн l70 2|9424 2l9424
Рrзом l80 544514 l29657 -2588 l9830 84t4 97 lszlg7 l048298 9167694| l lбб95з

З рядка 180 графи 7

З рядка 180 графи 9

BapтicTb основних засобiв, якi вибули внаслiдок:

безоплатноI передачi (внугрiвiломча передача)

безоплатноТ псредачi (KpiM внррiвiдомчоi передачi)

продажу

крадiжки, нестачi

списrlння як непридатнi

збiльшення BapTocTi основних засобiв у результатi:
придбання

реконструкцii, добудови, дообладнання,

(l8l)
(l82)
(l8з)
(l84)
(185)

(l86)
(l87)

l

12



1, безкоштовнок) отримання за операцiями внугрiвiдомчоТ передачi

отримання благодiйних грантiв, дарункiв

BapTicTb основних засобiв, щодо яких iснують передбаченi чинним законодавством обмеження права власностi, користування та

РОЗПОРЯДЖеННЯ 
ооапбiп tlr^ тимqя..,.,по не викоDисто рекОнсТрУКЦiЯ ТОЩО)

залишкова BapTicTb основниХ засобiвп що тимчасово не використовуються (консервацtя,

BapTicTb повнiстЮ амортизованих основних засобiв, якi продовхсують використовуватись

BapTicTb основних засобiв, якi рримуються для продажу! передачi без оплати

BapTicTb безоплатно отриманих основних засобiв (внугрiвiдомча передача)

BapTicTb безоплатно отриманих основних засобiв (KpiM внугрiвiдомчоi перелачi)

знос основних засобiв, щодо яких iснують обмеження права власностi, корисryвання та розпорядження

(l88)
(1 89)

(190)

(19 1)

(192)

(193)

(194)

(193)

(195)

i

З рядка l80 графи 15

З рядка l80 графи lб

ffiffi#



З рялка 260 графи l5

З рядка 260 графи lб

II. HeMamepiшtbHi акmuвu

BapTicTb безоплатно отриманих нематерizuтьних акгивiв
BapTicTb нематерiальних аtсивiв, щодо яких icHye обмеження права власностi
BapTicTb оформлених у заставу нематерiальних акгивiв
BapTicTb нематерiального активу з невизначеним строком корисностi використання

накопичена амортизацiя нематерiальних акгивiв, щодо яких icHye обмеження права власностi
накопичеЕа амортизацiя переданих у заставу нематерiальних акгивiв

(26l )

(262)

(263)

(264)

(265)

(266)

E.TEfiftE
ffifrffisЁ

ffi#ffi

Е
RБа
.a
д

3lлrrшок пl почaтоý року
Переоцlпке (дооцlпк. +'

уцlнм -)
Впбуггr ra rвlпtпf, pIK Надlftшло зr pIK

+l
э
*Ё:
ýg
ai
:ЕЕЁ*
!t?

€

ii

+Е
;=Е:lE
,r ,Ё

,з

Iпшl змlпв
зr plK 3lлrrшок шt кlпець року

.Щlrпrrоп кOрпспоrо
!liпорtlстlння

хчF"Y9fl t tёЁ
.g.-J.а!-Ё

el ЕёЁ.!E,fr ч

i
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|! ;ёF,!'--*
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ав- _;ЁЕ.!,эZ
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=

ф
вlд до

l 2 з 4 5 6
,| t 9 l0 ll l2 lз l4 l5 lб l1 l8

Аrюрське та сумiжнi з ним права 200

Прам tорисryвання природними
ресурсдми

2l0

Права на знаки дlя ToBapiB i послуг 220

Права lсорисryвання майном 2з0

Права на об'сmи промисловоi власностi 240

lншi немrгсрiальнi акrиви 250

Рrзом 260

1
l

Г!упп ocпoBнrrx зrсобlв
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III. Капim allb Hi iH в есmшцit

загаJIьна CYIvta ВИТРат на дослiдження та розробкУ, що вкJIючеЕа до скJIаду витрат звiтного перlоду (35 l)
З рялка 350 графи 5

ffiffii#

На кiнець рокуЗа piKНа початок рокуКод рядкаНайменування показншка

4
з

2
l 48994850165583 1632436534300капiтальнi засобисновн1в о

з10капiтальнi iнвестицii в iншi необоротнi

матерlальн1 активи
з20Капi активи1альн1встицii1нве нематерталън1

з30Капiталънi iнвестицii в довгостроко
активи

Bi бiологiчнi

340Капiтальнi iнвестицii в необоротнi активи

спецпризначення 489948501б55831б3243б534350Разом



IИ Вuробначi запасu

Наймешування показншка Код рядка IIадходrкенця за piK

Вибуття
Балансовд BapTicTb ша

кlнець polcy

3MiHa BapTocTi на дату балансу

усього
з них витрдчено на
потребrr установи

збiльшення до чrrстоi
BapTocTi реалiзацfi* уцrнка

I 2 4 5 б 7 Е

Продукги харчування 360
Медикаменти та перев'язувальнi
матерiали 370

Булiвельнi матерiали 380

Пально-мастильнi матерiали 390 49893 45828 45828 2з255
запаснi частини 400 9l55 9l55 9155
Тара 410
Сировина i матерiали 420
Iншi виробничi запаси 430
Готова продукцiя 440

Малоцiннi та швидкозношуванi предмети 450 l48зз22 582lзl l9408 l|9927l

Щержавнi матерiальнi резерви та запаси 460

Активи для розподiлу, передачi, продажу 470

Iншi нефiнансовi акгиви 480
Незавершене запасlв 490
Разом 500 |542310 бз7ll4 7439l |222526

З рядка 500 графи 6 балансова BapTicTb запасiв:

оформлених у заставу

переданих на комiсiю

переданих у переробку

вiдображених за чистою вартiстю реалiзацii

(501)

(502)

(503)

(504)

I

3



(505)
вiдображених за вiдновлюваJIьною вартlстю

,

ffi



З рядка 580 графи 3

Зрядка l1l0графи4
Балансу

З рядка 1155 графи 4
Балансу

И Фiнансовi iнвесmuщit

втрати вiд зменшення корисностi/доходи вiд вiдновлення корисностi протягом року

довгостроковi ф iHaHcoBi iнвестицii вiдображенi :

за собiваргiстю

за амортизованою собiвартiстю

поточнi фiнансовi iнвестицii вiдображенi:

за собiваргiстю

за амортизованою собiвартiстю

(58l )

(582)

(583)

(586)

(587)

Е.]fri#Е

ffi

Найменування показнtлка Код рядм

За piK Залишок на кiнець року

довгостроrсовi поточнi довгостроковl поточнi

l 2 3 4 5 6

Акцii 530

Щiннi папери (KpiM акцiй) 540

Капiтал пiдприемств 550 8954022 339 10869

Векселi одержанi 560

Iншi фiнансовi iнвестицii 570

Разом 580 8954022 339108б9



У тому числi за строкдми

до 12 мiсяцiв
усього на кiнець рокуУсього на початок рокуКод рядкаЦупи зобов'язань

654з2l

600
.Щовгостроковt

610Поточнi 20564002056400620
.Щоходи майбугнiх порiодiв

VI. 3обов'язання

VII. Деб ська заборzован iсmь

СписанО у звiтномУ poui безналiйноi дебiторськоi заборгованостi

liросr,рочена дебiторська заборгованiсть

з Hei:

матерiалИ переданО до СУДУ, ведеться позовtIа робота

винесено рiшення суду, виконавче провадження

проти дебiтора порушено справу про банкрутство:

заборrованiсть заявлена та визнана

заборгованiсть заявлена та не визнана

заборгованiсть не змвлена

стосовно дебiтора проведено державну реестрацiю припинення юридичноi особи в

результатi лiквiдацii

бiльше 12 мiсяцiв

(661)
(661\

У тому числi за строками погашення

вЦ 18 до 3б мiсяцiввИ 12 до 18 мiсяцiвдо 12 мiсяцiв
Усього на кiнець рокуКод рядкаНайменування показншка

654],).

l

650строкова дебiтор ська заборгованiсть

3665994з665994бб0заборгованiстьПоточна

a



l/III шовi колцmu mа ix eKBiBalleшmu dнuкiв бюduсеmншх кошmiв mа dерuсавнах цiльовuх

Ei?f;{ftE

ffi

Найменуваппя покlзнпк! Код рядкr Ira початок звiтного року На кiнець звlтпого porcy

l 2 3 4

Гр о ш о в i ко ш ttlll m а ik е кв iB all е н m u р оз п оря d н u KiB б ю d яс е m н uх l<o ш tп i в
mа Йерuсавнuх tliпьовuх фонdiв у нацiоналльнitl во.ltюtпi, у mому чuапi в:

670 25l44 2113710

Kacl 67l
казначействi на реестрацiйних рахунках 672 25I44 57310
казначействi на iнших рахунках 67з 2056400

установах банкiв на поточних та iнших рахунках 674

установах банкiв у тимчасовому розпорядженнi 675

дорозl 676

Грошовi кошrпu ma'tx eKBiBuleHmu розпоряdнuкiв бюduсеmнuх кошmiв
па dерлсавнuх цiльовuх фонdiв у iнозаllнiй вмюmi, у mому чuслi:

680

на поточних рахунках 681

iншi кошти в iноземнiй валютi 682



IХ.,Щохоdu tпа вumраmu

За piKКод ряпкаIIайменування показншка

32

19773781176опротягом звiтного перiодg -

усього

ерацiй, визнанi
.Щохоли вИ обмiнних i необмiнних оп

mом! чuслt:

вid обмiннuх операцiй |9173781^|77о
бюджетнi асигнування

780
надання послуг

790
продаж 800
операцii з капiталом

810
продаж нерухомого маина

820
вlдсотки 830
роялтl 840
дивiденди 850

операчiйобмiннихвiдlнш1 доходи

mомч чtлслi:
851

рiзничя Q(roJ4
уцlнкипопередньоiмежil(активtв сумиудооцlнка 853

вiдновлення корисност1 активlв

вid необмirtнuх операцiй:
860

податко Bi надходження
870

Ееподатков1 надходження
880

890
граЕти та 900

фонлiвцшьовихдержавнихдонадходженtlя 910
погашеннюне пiдлягаютьязань щозобовсписаних б738920

iншi витрати - усього

a



у mому чuслi:

1ншl витрtпи за обмiнними операцiями 930 l853
з Hllx:

курсова рiзниця 931
витрати, пов'язанi з реалiзацiею аrстивiв 9з2
уцiнка акгивiв 93з
втрати вiд зменшення корисностi аrсивiв 9з4
iншi витрати за необмiнними операцiями 940 4885
3 Hllx:

ВитРати, пов'язанi з передачею активiв, що суб'екги державного сектору передають
СУб'еrстам господарювання, фiзичним особам та iншим суб'екгам державного секIору
для виконання цiльових заходiв

94l

неповернення депозитlв 942

Сума отриманих акгивiв, робiт (послуг) у натуральнiй формi
Сума витрiп, визнаних у зв'язку з недоотриманням ранiше визнаних доходiв

(950)

(960)

Ерffiцц

ffi



Х. Несmачi i вmраmш zpolцoB uх kolцmiB i маm uх 11

3а piKКод рядкаНайменування показника

32

970Недостачi та кралiжки грошових цiнностей на початок звiтного

року

коштiв i матерiальних

980матер iальних цiнностей протягом
Установлено недостач та крадiжок грошових коштlв 1

звiтного року - усього

3 нuх: 98l
вiдне сено на винних осiб

990
Списано недостачl в межах

1000встановленlнеякимизаособивинЕ1неДоСписано стачl,
10l0

Стягнуго з винних осiб
1020

органiвслlдчихвисновкамизаСписано
1030

року

звlтногона кlнецьцlнностеикоштlв матерlальнихтан стач грошовихедо крадiжки

mомч чuслl:
l03 l

вiднесених на винних осiб
l032встановленнесоби i)о(виннiорганахслlдчихзнаходяться усправи

a

EIr?f;,#E

ffi



llbHiXr. a.

E.T*li*E

ffi

Наймешуванпя показнпка Код рядка 3а piK

I 3

Дохiд за булiвельними контрактами за звiтний piк l050
Загальна ср!а за незавершеними будiвельними контрактами l060
Загальна cyпla зазнаних витрат i визнаного дефiциry на даry балансу 1070

Сума отриманих aBaHciB за будiвельними контракгами на дату балансу 1080

BapTicTb виконаних субпiдрядних робiт 1090

Сума промiжних paxyHKiB, яка несплачена 1 l00
Сума валовоi заборгованостi замовникiв на дату балансу lll0
Сума валовоi заборгованостi замовникам на дату балансу l120



З рядка ll90 графи 10 i графи lб

З рядка l190 графи 13

З рялка ll90 графи 15

ХII. Бiолоziчнi акmuвu

балансова вартiсгь бiологiчних акгивiв, щодо яких iснують передбаченi законодавством обмеження права власнO(;tt

балансова BapTicTb бiологiчних акгивiв, переданих у заставу як забезпечення зобов'язань

BapTicTb придбаних бiологiчних аlсивiв

BapTicTb безоплатно отриманих бiопогiчних аrсгивiв

BapTicTb реалiзованих бiологiчних акrивiв

BapTicTb безоплатно переданих бiологiчних акгивiв

(l l9l)
(l l92)

(l l93)

(1 194)

(l l95)

(l 196)

ffiffi#

за вартiстюсправедлпвоюОблiковуються
Облiковуються за первiсною вrртiстю

залишок на кiнець
вибуло за piKзалишок на початок
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Цупш бiологiчних акгивiв

lбl5l4lзl2lll098654з2l

l l40
Щовrостроювi бiологiчнi актпви -усьою

mоvу чuслi:

l l4l
робоча худоба

l l42пролуктивна худоба
l l43баrаmрiчяi насадження

llZи хактивибiологiчнilншl довгостроlовi ххххl l50Поточнi бiологiчнi аrгиви - усього

tпому чttслi: ххххl l5lвцгодlвлlтаlla виропlуваннiтварпни
хххххl l52

бiологiчнi аrгиви у cTaHi бiологiчних

хххххl l53lншi поточнi бiологi,lнi активtл

l l90Рrзом

a



обсяz счlьсько2осп a-

за звllпнuu

Найменування показника Код рядка
Одшниця
вимiру кiлькiсть BapTicTb первiсного

визнання за одинпцю
BapTicTb первiсного

визн8ння, усього

I 2 з 4 5 6

Продукцiя та додатковi бiологiчнi активи росJIинництва -

усього
1200

)] mому чuслi:

зерновi i зернобобовi 1210

з Hllx:

пшениця l21.I

соя 1212

соняшник |2|з

рiпак |2|4

цукровi буряки (фабричнi) l2 15

картопля 12I-6

плоди (зернятковi, кiсточковi) |217

iнша пролукцiя рослинництва 1218

додатковi бiологiчнi активи рослинництва l2lt9
Продукцiя та додатковi бiологiчнi активи тваринництва -
усього

|220

у mому чuслi:

l 230

3 ньо2о:

велика рогата хулоба 123 l
свинl |232

молоко 12зз

вовна 12з4

яиця |2з5
iнша продукцiя тваринництва 12зб

a

прирiст живоТ маси - усього



I |2з,|
додатковi бiологiчнi акгиви

1238

1240сiльськогосподарська додатковi бiологiчнi

активи -
продукчiя та

##



XIII. Розшuфрування позабалансовuх в

Назва paxyнrqy позабдлансового облilсу Код рядка
3алишок на початок

звiтноrо року
Надходrrсення Вибугтя 3алишок на кiнець

звiтного перiоду

l 2 3 4 5 6

0I KOpeHOoBaHi ocHoBHi засобч лпа немаmерiапьнi акmuвu> I310 7645I 7645I
01l <Орендованi ocHoBHi засоби розпорядникiв бюджетних коштiв>> lзll 7645| 7645l'
0l2 <Орендованi ocHoBHi засоби державних цiльових фондiв> |з|2
0 1 3 <Орендованi нематерiальнi акгиви розпорядникiв бюджетних
коштiв>>

l313

014 <Орендованi нематерiальнi активи державних цiльових фондiв> lзl4
02 кАкmuвu на вilповidаtlьному зберizаннiлt 1320
02l кАrстиви на вiдповiдальному зберiганнi розпорядникiв бюджетних
коrrгтiв>>

|з2I

022 <Акгиви на вiдповiдальному зберiганнi державних цiльових фондiв> |322

03 < Бюluсеmлd зобов'язilаilяr, I330 14762708 I83529432 I90334799 7957341
03 l <Укладенi договори (уголи, контракти) розпорядникiв бюджетних
коштlв>)

133 1 т4"762708 |83529432 L9O3з4199 795,Iз4|

032 <Укладенi договори (угоди, контраюи) державних цiльових фондiв> |3з2

0 4 к Н епер ed б ач е Hi акпl tll u > l340
04l кНепередбаченi активи розпорядникiв бюджетних коштiв>> l34l
042 <Непередбаченi активи державних цiльових фондiв> l342
043 <Тимчасово переданi активю) |з4з
05 кНепереdбаченi зобов'язаннл, zapaшmit mа забезпечення HadaHi> 1350

05l <Гарантii та забезпечення наданi розпорядникiв бюджетних коштiв>> 1351

052 <Гарантii та забезпечення наданi державних цiльових фондiв> l 352

053 <Непередбаченi зобов'язання розпорядникiв бюджетних коштiв>> l 353

цfft.#Е

ffi

4



,
1354язанЕя цlльовихзобов державЕих054 <Непередбаченi
1360

<Гаранmti забезпеченняпоа оmршманi>06
1361061 кГарантii та забезпечеЕня отриманi розпорядникiв бюджетних

коцIтlвD
|з62

062 <t
ондlв>фцlльовихдержавнихзабезпеченнята отриман1

I370
07 <Спtссанi акmuва>l

|3,7 |07l кСписана дебiторська розпорядникiв бюджетних

коштlв)

заборгованiсть

|з12
072 <списана дебiторська заборгованiсть державних цiльових фондiв>>

|3,1з073 <Невiдшкодованl нестачl i втрати вiд псування цiнностей

бюджстних коштlв))

|314вiд псування цiнностей державних074 <Невiдшкодованi нестачi i втрати

цiльових фондiв>
1380звlfпносmu)eHttaaB cyBopoi<<Бланкu lot<yM08

1381звiтностi розпорядникiв бюджетних

коштrв>
081 <Бланки докуrиентiв cyBopoi

l382
082 <Бланки докумекгiв cyBopoi звiтностi державних цiльових фонлiв>

I390
09 (BudaHi) законоdавсtпваr,doвidповidноакfпuвu

1391(виданi) законодавствадоактиви вlдповlдно09 <Переданi
коштlвDбюджетних

|з92092 <Переданi (виданi) акгиви вiдповiдно до законодавства державних

цiльових фондiв> 8033792190334799183529432148391591400
Разом ,hffilfi



Керiвник (посадова особа)

Головний бухгалтер (спецiалiст,
на якого покпадено виконання
обов'язкiв бухгаrrгерськоi служби)

вячеспав Толкдч

оксана ПоНоМдРЕНКо

Еlлцц

ffi
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