
loдaтoк 1

дo HaцioнaльHoгo пoЛoжeHня (отaндapтy)

бцгaлтepськoгo oблiкy в деp)кaвHoмy сeктopi 101
' 'Пoдaння фiнанcовoТ звiтнocтi. '

flaтa (piк, мiсяць, Числo)

Устaнoвa/бюджeт Пpилyцькa шКoлa МистeЦтв ПpилyцькoТ мiськoТ paди за eflPПoУ
зa КoATУУТepитopiя ЧЕPHlГ|BсЬКA

opгaнiзaцiй Ho-пpaвoвa фopмa
гoспoдapюBaння Кoмyнaльнa opгaнiзaЦiя (Устaнoвa, заклад) 

:: [3;y.opгaн дepжaвнoгo yпpавлiння
Bид eкoнoмiчнoi дiяльнoстi oсвiта у сфеpi КyлЬтypИ за КBtrЛ

oдиниця вимipy, гpн.

Пepioдиvнiсть: кBapтaлЬHa , p|Чнa

БAлAHс
нa 1 сiчня2018 poкy

Кoди
2018 I 01 101

14242362
741 0700000

430

85.52



Ng,t -дc
Aктив кoд

pядка
Ha пoЧaтoк

3вiтнoгo пepioдy

Ha кiнeць

3вiтнoгo пepioдy

1 2 4
|. HEФ|HAHсoвI AктИвИ
oснoвнi зaсoби: 1 000 Zч| o|o 389 596

пepBlсHa вapт|стЬ '1001 654 586 81т 12ь

1 002 406 970 427 529

IHвeстИЦiЙHa Heрр(o|v|стЬ 1010
пepв|cHa вapт|стЬ 101 ' , l

зHoс 1012
пeMaтeoIaлЬHI aктИвИ 1o2О
пepв|снa ваpтIотЬ 1021
HaкoпИчeнa aMooтИзaЦ|я 1022
Heзaвepшeнi кaПiтaлЬнi iнBeстИЦil 1 030

!oвгoстpoкoвi бioлoгiчнi aктИвИ: 't 040
пepвiсHa вapтiстЬ 1041

HaкoпИчeнa aMooтИзaЦlя 1042
3aпaси 1 050 21 076 56 849
Bиpoбництвo totio
ПoтoчHi бioлoгiчнi aктиви 1 090
Усьoгo за poздiлoм l 10s5 268 692 445

||' Ф|HAHсoвI 
^ктv|Bи!oвгoстpoкoвa дeбiтopсЬкa забoргoвaHiстЬ 1 100

Дoвгoстpoкoвi фiнaHсoвi iHвeстИЦIl  y тoМy Числ| 1110

цlHH| пaПeрИ. кp|М aкцiИ 1111
акцiT тa iншi фopми yнacтi в кaпiтaлi 1112

Пoтoчна дeбiтoрсЬкa зaбopгoвaHiстЬ:

за poзpaХyнкaMИ з бюд)кeтoм 1 120
зa poзpaxункаMИ зa тoвapИ' poooтИ' пoслyгИ 1125
зa HaдaнИMИ кpeдИтaМИ 1 130
зa BИдaнИМИ aвaнсaMИ 1 135

зa poзpаХyHкaМИ 13 сoцlaлЬнoгo отpаXyвaHHя 1140
3a BHrгp|шHIMИ poзpaХyHкaMИ 1145
iHша пoтoчнa дeblтopсЬкa зaoopгoваHlcтЬ 'r 150 121

Пoтoчнi фiHaHсoвi iнвecтицii ' t  155
ГpoшoBi кolllтИ тa Тx eквiвaлeнти poзпopядникiв бюджeтниx кoштiв
тa дepжaвHИx цiлЬoвИx фoндiв y:

HaЦloнaлЬH|И вaлютl '  y тoMy ЧИсл| в: 60 81 718 43 1

кaci 61

кa3HaЧeИств! 62 81 718 |Эo

yстaHoвaX бaнкiв 1 16З

iнoзeмнiЙ вaлютi 't '165

Кoшти бюджeтiв тa iнших клieHтiв Ha

сдИHoМУ кaзHaчeИсЬкoMy paxyHкy 1 17О
paxyHкaх в yотaHoвaх банкiв' y тoMy ЧИcЛi в 1 175

HaЦIoHaЛЬH|И вaлют| 176
|HoзеMH|И вaлютl 1 117

lHtJJ| ф|Haнсoв| aктИвИ 1 180

Усьoгo за poздiлoм ll 1 195 8't  718 45 277

|||. вИтPAтИ MAИБУтHlx пEP|ot|в 1240
БAлAHс 't300 350 410 491 722



Пpoдoвжeння дoдaткa 1

ffi кoд
pядка

Ha пoчaтoк
звiтнoгo пepioдy

Ha кiнeцЬ
звiтнoro пepioдy

2 3 4

-Т4т0 l
-Звs ssо

1410
420 бo / lJ 1 00 843

430
440

4 АЕ^

т4s5
----334 32s 490 439

1 500
151 0
1ь2\)
1 530

1 540
'1545

1 550
1 555

1 560 13 332

1 565
1 570
1575 2745

15/t i
283' t595 16 081

1600
1700

1721800 350 410

ДИPEКТOP шКoЛИ

ГoЛOBНИЙ БУХгAJ]TЕP

' o "' "?'::.'я;13:fl y#si""'.'.

Кoтeлeнeць Гaннa Mикoлаt'внa
рщiaли тa пpi3вИщe)

(пlдпИc)

//"



loдaтoк 2

дo HaцioнaльHoгo пoЛoжeння (стaндapтy)

бцгалтepськoгo oблiкy в дepжaвнoMy

сeктoрi 101 . .Пoдaння 
фiнaнсoвot

звiтнoстi. '

laтa (piк '  MiсЯцЬ' ЧИсЛo)

зa оДPПoУ
УстaнoваlбюджeтПpилyцькашKoЛами9Тeц'BПpИЛyЦ@зaКoATУУ
,;;;,;;; 

-

opгaнiзaцiйHo-прaвoBa фopма

гoсnoдаpюBaнHя
opгaн дep)кaBHoгo yпpавлiння

Bид eкoнoмiчнoj дiяльнoстi

Кoмyнaльнa opганiзацiя (yстанoва' зaклад )

oсвiта y cфеpt КyЛЬТypИ

зa КoflУ
зa КBЕfl

oдиниця вимipy: rpн.
Пepioдиннiсть: квapтaлЬHa'

' i

3Blт пPo ФlHAHсoBl PЕ3yлЬтAти
Зa 2017 piк

plчнa

Кoди
2018 I 01 101

14242З62
74 1 0700001)

4з0

85.52



I .  Фi l - iAt '{CoвИИ PЕзУЛЬТA l  l t r !яЛЬ[ i()сt I

3a анaлoriчний перioд пoпepeднЬoгo poку

вiд нaдaння пoслyг (вИкoHaння poбiт)

o дoxoдiв вiд oбмiнниx oпepaц|Й
oди вiд нeoбMiнниx oпepaцiЙ

Haдxoджeння дo дepжaвнИх цlЛЬoвИх фoHд|в

4 563 271

Hа викoHaння oюджeтнИХ пpoгpaM

Bитрaти Ha вигoтoBлеHня пpoдyкцiТ (нaдaння пoолyг, вИкoнaннЯ рoбiт)

ш| BИтpaTИ зa ooM|HниМИ oпepaцlяMи

сЬoгo витpaт зa oбмiнними oпepацiями

рати зa нeoбмiнними oпeрацiями

lншi витpaти зa нeoбмiннимИ oпеpaцiяMИ

УсЬoгo витpaт зa нeoбмiнними oпepaцiями

а Ne 2.Дс

витpaт
Грoql' ц l'т'деоi цит зa звiтн_иТ пe рiй

Cтатrя за зЪiinйll rrepl-й

l l .  вИД'AТКИ БЮД)|{ЕтУ (КoштoРИсу} зA ФyHl(ЦloHAлЬHoЮ кЛAсИФlКAц|eЮ вИдAтК|в тA кPЕдИтУвAHHя БюдЖEтУ

Haйменyвaння пoказHика

3aгaльнoдepжaвнi фУHкцij
oбopонa
ГpoмaдськиЙ пoрЯдoк, тa оyдoвa вЛaдa

Екoнoмiчнa AiялЬl-tlстЬ
нaBкoлишHЬoгo пpиpoдHoгo сeре.цoвИщa

>Китлoвo-кoMyналЬHe гocпoдapствo

здopoв'я

д}D(oвHИЙ тa фiзичнИЙ poзвиToк

251 0
2524

3а анaлoгiчниЙ nepioд пoпeрeднЬoro poкy

4549 141

CoцiальниЙ зaхИст тa сoЦiaльне зaбезпеЧеHня
4 549 141



I lрoДoвжeнFtя дoдат!(а 2

l l l .  BИкoHAHHЯ Бюд)кЕтУ (кoштoРl,1сУ)

3aгалЬний фoHд

стaття



|..l po,цoвжeF{Flя ёцо.цaTкa 2
|V. ЕЛЕMЕt-{тИ BИТPAТ 3A oБMlHHИМИ or. lЕPAЦlяMИ

Cтaтrя кoд pядка 3а звiтнии пеpioд 3a aналoгiчниЙ пepioд noпepеднЬoгo poкy

1 I 3

Bитpaти нa oплary прaЦi 2820 38 035

l-lа сoц|aЛЬн| зaxoди 2830 777 839

Maтepiaльнt BИтрaтИ 2840 213 120
Аtиopтизaцiя 2850 I 842

2бе'U

2890
10 305

-- -- 
4З1т141

ДИPЕКТoP |-1lКoЛИ

ГoЛoBHИЙ БУХГAЛТЕP
( lHlц|aли тa пplзBищe)

КoтeленeцЬ Гaннa Mикoлajвнa
(lHlц|aли тa пp|звИщe)(niд)уr)

Яpoшeнкo Haтaлiя Микoлaiвна



Дoдaтoк 3

дo Haцioнальнoгo пoлo}кeHня (стaндapтy)
бцгaлтepськoгo oблiкy в дepжaвHoмy оeктopi 101
' 'Пoдaння фiнансoвoi звiтнoотi..

Устaнoвa/бюджeт Пpилyцькa шКoЛa п/ИсTецTB Пpилyцькoi
Tepитopiя ЧEPHlГ|BCЬKА
opгaнiзацiйнo-п paBoBа фopмa
гoспoдаpювaння
opгaн дepжaBнoгo yпpавлiння
Bид eкoнoм iчнoT дiяльнoстi
oдиниця вимipy, гpн'

Пеptoдиvнiсть. pivнa

Кoмyнaльнa opгaнtзaцiя (yсТаHoBa, 3aКЛад)

oсвiтa y сфepi КyЛЬтypИ

!aта (piк' мiсяць, нислo)
мiськoi 'рaди за elPПoУ

Кoди
2018 | 01 101

14242362
741 0700000

430

85.52

за КoAТУУ

зa КoПФГ
зa КoДУ
зa KBЕfl

зBlт пPo Pyx гPollloBиx кollJтIB
зa 2017 piк

Ns3-дс
Cтaття кoд

pядкa
за 3вiтниЙ

пepioд

3а aналoгiчниЙ пepio
noпepeднЬoгo poкy

2 3 4

|. Pyx кoштiв y peзyлЬтaг| oпepa
Haдxoджeння вiд oбMiнHИx oпeрaЦiЙ:

бюджeтHi aсИг|]yвaння 3000 4 394 339

HaдXoджeHHя вiд НaдaHHЯ пoслyг (вИкoHаHHя poбiт) 3005 151 402

IlaдХoджeнHя вIд пpoдa)кy aктиB|в 301 0
iншi надxoджeння вiд oбмiнниХ oпеpaцiЙ 301 5
Haдxoджeння вiд нeoбмiнних oпeрaцiЙ:
пoдaткoBl Haдxoд)кeHHя 3020
Heпoдaткoв| HaдхoджеHHя 5vzЭ

трaHcФepтИ' з HИx 3030
кoшти тpaнсфepтiв, oтpиманi вiд opгaHiв дepжaвHoгo yпpaвлiHНя 3031
FiaдХoд)кeHHя дo дepжaвHИx цiльoвиx фoндiв 3040
tншi нaдхoджeння вiд нeoбмiнHиX oпеpaцiй 3045 5 000

IHш| HaдХoджeнHя 3090 23022
Усьoгo доxoдiв вiд oпeрацiЙнo| дiялЬнoстi 3095 4 573 76З

Bитpaти зa oбMiHнИMИ oпepaцiяMИ:

вИтpaтИ нa BИкoHaHня бюджетHИx пpoгpaM 31 00 4 389 056

вИтpaтИ Ha вИгoтoBлeHня пpoдyкцil' (нaдaнHЯ пocлyг' BИкOHаHl-tя
poбiт)

31 10 173 610

вИтрaтИ з пpoдaжy aктИв|в 3] 1

iншi BИтpaтИ за oбмiнними oпeрaЦiяMИ 312О 10 305
Fитpaти зa нeoбмiннимИ oпepaЦiяМИ
тpaHсфepтИ. з HИx З125

кoштИ тpансфepтlв opгaHaM дepжaвнoгo yпpaвл|Hня |H[JJИх p|вн|в J 26
iншi витpaти за нeoбмiнними oпeрaцiяMИ 3 30 3 000

|ншl вИтрaтИ 31 80 36 3s4
Усьoгo витрaт вiд oпepaцiйнo. дiялЬнoстi 3't 90 4 612 325

Чистий pyx кoштiв вiд oпepацiйнoi дiялЬнoстi 3195 -38 562



Пpoдoвжeння дoдaткa 3

Cтaття Кoд
pядкa

3а звiтниЙ
пepioд

3а аналoгiчний пepiод
пonepeднЬoгo poкy

1 2 3 4

l|. Pyx кoштiв y peзyЛЬтaтi iнвeстицiЙнoTдiялЬнoстI

падxot)кeHнЯ в|д пpoдaжy:
фiнаноoвих iнвecтицiй 3200
oсНoBHИx зaсoб|в J lUэ

IH BестиЦ| И Ho I Hep}O(ol\4oст| 321О
неl\4атeplaл ЬH ИX a ктИ в| в 3215
HeзaвepшeHИх кaПlтaЛЬHиX IHвеcтИц|И з22o
дoвгoстpoкoвИx o|oлoг|чHИx акTИB|в 3225
HaдХoд)кеHHЯ ц|лЬoвoгo ФtHансyBаHHЯ 3230 161 208
lHШ| HaдХoд)кeHHЯ 32з5
УсЬоro дoxoдiв вiд iнвeстицiЙнoi ' д|ялЬнoстi 3240 161208
Bитpaти нa пpидбaння

фiHансoBИХ iнвecтицiй 3245
oсHoBIlИХ зaоoo|в 3250 145019
IHвeотИц|ИHol Hepр(oMocтl 3255
неMaтeD!aлЬHИХ актИB|в 3260 '16189

HезaBeрI'UeНих кaпlтaлЬHиx lHBeстИцlИ 3265

дoвгOстрoкoвИx бioлoгiчниx aктивiв 3270
IHt!| BИтрaтИ 3285
УсЬoгo витрат вiд iнвeстицiйнof дiяльнoстi з290 1в1208
Чистий pyх кoштiв вiд iнвeстицiйнoi '  дiяльнoстi 3295

lш. y peзyльтатi фiнансoвoi дiялЬнoстi
Haдхoджeння вiд

пotsеpHенHЯ кpeдИтIв зз00
oтpИl,"4aHHЯ пoзИк 33О5
oтрИМaнHЯ вiдсoткiB (poялтi) 3з1 0
|ншl нaдXoджeннЯ зз40
yсЬогo дoхoдiв вiд фiнансoвoi дiяльнoстi 3345
Bитрaти нa,

надaнHя кpeдИтlв 3з50
пoгaшeнHя пoзИi( 3355
спЛary в|дcoткlв 3360
Iншi витpати 3380
КopИryBaHня З385
yсЬoгo витpат вiд фiнаtlсoвoi дlялЬнoстi 3390

ЧистиЙ pУx кoштiв вtд фiнаi|сoвo[ д|ялЬнoстl 3395
ЧистиЙ pyх кoштiв зa звiтниЙ пepiод 3400 -38 562
3алишoк кot't.tтiв нa пoЧатoк poкV 3405 81 718

Зaлишoк кoштiв oтpиманиЙ з41 0
JaлИшoк кoштlв пeoeoaХoвaHИИ 341 5

BпЛИв зМ|ни вaлютниx кУpсIв Ha зaлИшoк кot]]тlв 3420
ЗaлИшoК кoштiв Ha кiHeцЬ poкy anaц 43 156

- Haдxoджeння в наrypaльнiЙ фoplиi
. Bитpaти в нarypальнiи фopьti

/]ИPEКТOP шКoЛИ

ГoЛoBHИИ БУХгАJ]ТEP

3 000
з 000

Ярoшeнкo Haтaлiя Mикoлаl 'внa
( H цlaлИ та ПplзBИщe)

Кoтелeнeць Гaннa Mикoлa.iвнa

-ti..- l
l  п дlис

( iн ц|aiИ та пp!звищe)



floдатoк 4

дo HaцioнaльHoгo пoлoжeнHя (стaHдapтy)
бцгaлтepcькoгo oблiкy в дepжaвнoМy сeктopi 1 0 1
, 'Пoдання 

фiнaнсoвoT звiтнoотi ' '

opганiзацiйнo-npaвoвa фopмa
гoспoдаpюBaння
opган дepжаBHoгo yпpаBл iHHя
Bид eкoнoмiч нoT дiял ьнoстi

oдиниця вимipy. гpн.

Пеpioдиннiсть: piнна

flaтa (piк' мiсяцЬ, нислo)
Устанoвa/бюджeт Пpилyцька шкoлa миотeцтв Прилyцькoi мiськoi paди зa elPПoУ
Теpитopiя ЧЕPH|ГlBсЬКA за КoAТУУ

зa КoПФГ
за Кo!У
за КBЕД

Кoмyнaльнa opганiзaцiя (yстaнoва' зaклaд)

oсвiтa y сфeрi кyльтypи

звlт пPo BлAсHии КAпlтAл
3a 2017 piк

Кoди
2018 | 01 01

14242362
741 0700000

430

85.52

4-Дc

Hкa (yцiнкa)
HeМaтep|алЬHИх aктИв|в

looцiнкa (yцiнкa)
дoBгoстрoкoвИx бioлoгiчниx
aктИвIв

3мeншeння кaпiтaлy в
пiдпpиeмствах

3алишoк на кiнeць poкy

ДИPЕКтoP шКoЛИ

ГoЛoBHИЙ БУХгАЛтЕP

'./  /
l , /  

-L(((r/-(пiдйИc)

Яpoшeнкo Haталiя MикoлaТвнa
( iH|ЦiaЛИ тe Пprзвищe)

Кoтeлeнeць Гaннa MикoлaТвна
L н цiали та пp|звИщe)



3AтBЕPДжЕHo
Haкaз Miнiстepствa фiнанciв УкpaiHИ
29 листoпaдa 201 7 рoкy Ne 977

Датa (piк,  МiсяцЬ, ЧИслo)

3a e.цPпoУCyб.ект бyxгaлтepськoгo oбл iкy

в дepжaвHot!|y сeктopi/бtoджeт

Tepитoplя
opгaнiзaцiйнo-пpавoвa фopмa
гoсnoдap}oвaHHя
opган дepжавHoгo Упpaвл lHHя

Bид eкoнoмiчнoi '  д iяльнoстi

oдиниця вимipy: гpн
пepioдичнlстЬ:

Кol,,,lVHалЬнa opгaнiзaцiя (yстaHoвa, зaкЛaД) за Кo.ЦУ
зa КBЕД

ocв|тa y cфep| кyлЬтypи

p|чна

пPиMlтки дo PlЧHoТ ФlHAHсoBoi зBlтHoстl
3a 2017 piк

Фopма Ns 5-дс

Кoди
2018 I 0r 101

1 4242362
741 0700000

430

85.52



|.  Oснoвгt l  з; l(;()t)и

Bибуття за звiтниЙ piк
аrt,lopти3ацIя
3a 3вiтний piк

(пepe-
oцiHeHа)
вapтiстЬ

пepвlсна
(пepe-

oцiHeнa)
ваpтiстЬ

пeрвlсна
(пepe-

oцlHeHa)
вapтiстЬ

пepв|сHa
(пepe.

oцiHeHa)
вapтiстЬ

Кaпtтaльнi

1 05 4зз

Haдiйшлo за piк



3 pядкa,l80 гpaфи 7

3 pядкa 180 гpaфи 9

З pЯдкa 180 гpaфи 15

3 pядкa 180 гpaфt,t 16

вapтiсть oсHoBHИх засoбiв, якi вИбyлИ BHaслiдoк '
бeзonлaтHoТ пеpeдavi (внyтpiв iдoмча пepедачa)

прoдaх(У
кpaдiжкИ, Heстачl
спИcaHHя Як нeпpИдатH|

збiльшeння вapтoстi oсHoвHиx зaсoбiв y peзyЛЬтaт| :

пpидбaння
peкoHстpyкцij,' дoбyдoвИ, дooбладHaHHя'
бeзкoштoвHoгo oтpИMaHHЯ зa oпepaцiями внyтpiвiдoмuo,i пepeдavi

oтpИмaHHя блaгoдiйниx гpaнтiв '  дapyнкiв

вaртiсть oсHoвHИх 3aсoбiв, щoдo якИх iсHyютЬ пepeдбaveнi ЧИHHиM 3aкoHoдaвствoм oбмeжeння пpaва

(181 )
(182)
(1 83)
(184)

(1 85)
(1 86)
(1 87)
(1 88)

влaснoстi, (189)

(1 e0)
(1e1)
(1e2)
(1 93)

(194)

кopИстyвaHHя тa po3пopЯджeHHя

3aлИшкoвa вaртiсть oсHoвHиХ зaсoбiв. щo тИMЧaсoBo He BИкopИстoвyютьоя (кoнcepвaцiя' peкoнcтpyкцiя тoщo)

ваpтiсть пoвнicтю aМopтИзoвaHиХ oсHoвHИХ зaсoбiв, якi пpoдoвжyютЬ викopистoвyBaтиcЬ

вapl icть oсHoвHИx зaсoбiB, якi  yтpИMyютЬся длЯ пpoдaжУ, пepeданt бeз oплaти

ваDтiсть бeзonлaтнo oтpиMaHИX ocHoвHИХ зaсoбiв (крiм вHyтpiвiдoMЧol пepeдaч|)

3Hoо oсi ioвHИХ зaсoбiв '  щoдo ЯкИХ iснyють oбмeження пpaвa Bласl1oстi .  кopистyвaннЯ тa poзпopяд)кe6HЯ



I l .  Heматepiальнi акlиви

Гpyпи
нeматepiальних

aктивiв

Кoд
pядкa

заЛишoк Ha пoчатoк
poкУ

пepeoц.Hка (дooцiHка
+, yцiнка -)

Bибyття за звiтний piк Hадiйшлo за piк 3мeн.
шeння/
вiднoв-
ЛeHня
кopис-

нoстl  зa
piк

Hapахo-
вaHo

амopти-
зaцiю у

звiтнoмy
poцI

Iншi змiни
за piк

3aлишoк на
кiнeцЬ poку

,.llaпaзoH
кopисHoгo

викoDистаHHя

пepв|сна
(пepeoцi-

нeнa)
вapтiсть

Haкoпи.
чeна

aмoрти-
зац|я

пepBlсHa
ваpтiсть

нaкoпи-
чeHa

aмopти-
зацiя

пepв|сHа
(пepeoцi-

HeHa)
вapтiсть

Hакoпи-
ЧeHa

aп4opти-
зaцiя

пepвiсHa
(пepeoцi-

нeнa)
ваpт|стЬ

накoпи-
чeHa

амopти.
зaц|я

пepвIсHa
(пepeoцi
- нeнa)

Еlаpт|стЬ

Haкoпи-
Чeна

aмopти.
зaц|я

пepв|сна
(пepeoцi
- нeна)

ваpтiсть

нaкoпи-
чeHa

aмopти-
зaцiя

вlд дo

2 4 5 b I 9 10 11 tz 't3 14 t5 16 17 18
чвтopсЬкe тa
:умiжнi з ним
]paвa

20t)

1paвa
(opИстУвaHHЯ
.lpиpoдHИMИ

)ecУpоaMИ

210

lpaва Ha зHaкИ
qля тoBapIв |
.locлyг

220

Пpaвa
(opистyBaHHя
\'aЙHoM

23tJ

Tpaвa нa oб.скти
. lpoMИслoвoI

злaснoст|

240

Hш|

reмaтеpiальнi
,Y'тv1s|/i

250

,азoM ZOU

З pядкa 260 гpaфи 15

3 pядкa 260 гpaфи 16

вapтiсть безoплaтно oтpИMaHИХ Heмaтeр|aлЬHИХ aктИBlв

вaртicть неlиaтеpiaльних aктивiв, щoдo якИх icнyс oбмеження npaвa влaснoстi

Bapт|CтЬ oфopMлeHИХ У зaстaвy HeMaтeplалЬHИХ aктиBlв

вapтicть нсмaтсрiaльнoгo aктиBy з HeвИзHaЧeHИM стpoкoM кopиснoстi  BИкopистаHHя

Haкoпl1ЧCl|а aмoрlизaцiя немaтсрiaльнич активiв '  щoдo якИх iснус oбмeжeння пpaва влaсHoстi

l{aкoпИЧeFlа aмopтизaцiя пеpеда|- iИХ y застаBy HеMaтepiaлЬHИХ актИв|в

(261)

(262\

(26з)

I)^А\

/?АБ \

(266)



, , l l .  Капlталr 'rr  l  l t rвeстицi l

З pЯдкa 350 гpaфи 5 зaгaлЬHa сУMa BИтpат нa дoслiджeння тa poзpoбкy' щo вклЮЧeHa дo склaдy вИтpaт звiтl.loгo пepioду

aлЬHi iHвeстицi ' i  в oснoвнi зaсoби
aлЬH| |HвeстИЦ|i B lHш| HeoooDoтH| МaтeD|aлЬHI aктИBИ

aлЬHI lнBecтиц|| B HeMaтep|aлЬHI aктиви

i iHBeстицiТ B дoвгoстpoкoBl oIoлoгlЧHI aктИBИ

aлЬНl IHвeстиц|| B нeooopoтHI aктИBИ cпeцпpИ3HaчeHHя



|V. Bиooбничi 3апаси

Bapтoстi  Ha дaтy бaлaнсy
HaЙMeHувaHHя

пoкaзHИкa 3 HИХ BИтpаЧеHo Hа

пoтpeбИ yстанoBИ

ти тa пepeB.язyBaлЬHI MaтepIaЛи

Maлoцiннi тa шBИдкoзHoшyвaH| пpедMeтИ

AктИвИ для poзпoдiлy' пepeдaчi, пpoдaжy

Bибyття Балaнсoва
BapтiстЬ нa к|HeцЬ

poкУ

з pядкa 500 гpaфи 6 бaлaнсoвa вapтicть зaпaсiв '

oфopMлeHиx в зaстaвy

пepeдaHИх Ha кoMic|ю

nepедaHИХ y пepepoбкy

вiдoбpaжeних 3a ЧИстoю BaртiстЮ peaлiзaцi'i

вiдoбpaжeниx зa вiднoвлювaлЬHoю Bapт|стю

(501)

(502)

(504)

т Bl,lзlla.laeтЬся 3a п. 5 poздiлУ |ll Haцioнaльнoгo пoлoжeHHя (стaндаpтy) бyxгалтepоькoгo oблiку в дepжaвHoMy сектopi 123 '.3aпаси.'



V' Фiнансовt IHвeстицl l

пaпepИ (кpiM аKцiЙ)

3 pядкa 580 гpaфи 3

3 pядка 1110 гpaфи 4 Бaлансу

втpатИ Biд зMeIiшеHHЯ кoрИсHocтi/дoхoди вiд вiднoвлeHHя кopИсHoстl гlротягol\il poкy

дoвгoстpoкoвi фiНaHсoвi iнвecтицiT вiдoбpaженi.

зa сoбiвapтicтЮ
3a aMopтИ3oванoю сoбiваpтicтю

(58'1)

(582)
(583)



пeрeлiк пiдпpИe Mств tцo HaJl0}(aтЬ дo CфepИ yпpaвЛiнl iя (584)

yЧaсHИкИ спiлЬHoТ дiялЬHoстi  HавoдятЬ тaкy iнфopмaцiю (585):

3 pядка 1155
гpaфи4Бaлaнсy пoтovнiфiнанcoвi iнвeстицii 'вiдoбpaжeнi

зa сoбiвapтicтю
3a аМOpтИ3oBaHoю сoбiваpтiстю
пepeлiк пiдпpисMств, щo HaЛe)кaтЬ дo сфepи упpaвлiння (588)

Haймeнyвaння
сyб,скта

гoспoдapювaHHя

Poзмip нaстки в капiтаЛi такиx
пiдпpИсмств (%)сДPпoy

г, lepeлiк сyб.сктiв, з якими yкЛaдeнo дoгoвip пpo
спiльнv дiяльнiсть Cyмa активiв '

пepeдaHиx дo
спiльнoi.

дiяльнoстi

Uyмa вс|x
зoбoв,язaнь,
в3ятИx для

npoвaджeHHя
спiЛЬtlo'I'

д iяльнoстi

Uyмa
дoxoдiв i

витpaт
спiльнoi

дiяльнoстi

IHфopмaц|Я
пpo

oпepaтopa
спiлЬHoi.

дiяльнoстi

HaЙмeFiyвaHня

сyб'скта
гoспoдapюBанHя

одPпoУ cтpoк дi| '
дoгoвopy

1 4 я o

(586)
(587)

HaЙмeнyванHя
сyб.eктa

гoсполаo1oвання
oдPпoУ

Poзмip частки в капiтaлi такиx
пiдпpисмстB (%)



yЧасHИкИ cп|ЛЬHol д|яЛЬHoстl  HaвoдятЬ тaкy iHфopМaцiЮ (589)

Пepeлiк сyб.сктiв, з якими yклaдeнo дoгoв|p пpo
спiльнv дlяльнiсть

сУмa
актив|в'

пepeданиx
дo спiльнo't
лiяльнoстi

Cyма всiх
зoбoв.язань, взятих

для пpoвад)кeнHя
спiлЬнo|.дiялЬHoстi

Cyмa

дoxoдiв i
витpат

спiльнoi.
дiяльнoстi

lHфopмaцiя
пpo

oпepатopa
спiльнo't'

д iялЬHoстi

HaЙмeHyвaHHя
сyб.сктa

гoспoдаDювaнHя

сдPпoy стpoк дil'
дoгoвopy

1 Z J 4 6 b 7



V|. 3oбoв,язання

Грvпи зoбoв.язань
Кoд

pядка
Усьoгo на

пoчатoк ooкv
Усьoгo на

кiнeць ooкv
У тoмy vислi зa стpoкaми пoгашeHHя

дo 12 Miсяцiв бiльшe 12 мiсяцiв
2 3 4 o

l]oBгoстpoкoв| iioo
I lOтoЧHi 610 16 081 ,1 28З 14 tgg 1 243
l.loхoди MaЙбутHiх пepioдiB ozu

VI|.  !eбiтoрськa забopгoванiсть

Haймeнyвання пoказHика

тpoкoBa дeo|тopсЬкa заoopгoвaH|стЬ
тoннa дeбiтopськa

Cпиcaнo y звiтнoмy poцi безнaдiйнoТ дeбiтopськo| зaбopгoвaнoстi
Пpoстpoveнa дeбiтopcькa забopгoвaнiсть

3 нeТ:
мaтepiaли пеpедaHo дo сyдy, BeдeтЬся пoзoвнa poбoтa
BИHeсeHo р|шeHHя сyдy' вИкoHaвЧе пpoваджeHнЯ
пpoти дeбiтopa пopyшeHo спрaBy прo бaнкpyтствo:
зaбopгoвaнiсть 3aяBлeHa тa вИ3HaHa
зaбopгoвaнicть 3aЯBлeHa тa He вИ3нaHa
зaбopгoвaнicть He 3aявлeHa
стoсoвHo дeбiтopa пpoвeдeHo дepЖавHy pесстpaцiю пpИпиHeHHя юpидИЧHoT oсoби в pезyльтатi лiквiдaцiТ

Bсьoгo на
кiнeць

(661)
(ooz,

У тoмy нислi зa стpoкaми пoгaшeHHя
дo 12 | в iд 12 дo | в iд 18 дo

n4iсяцiв l  18 мiсяцiв l  36 мiс



Vl l l .  Дo\Jди тa вt4тl)а1и

-Кoд 
рядкa

HеpyxoMoгo MaЙнa

|виr. ' .а.;и '  Г l(tв.Яза|r i  3 qерёдaЧею активiв, щo сyб.скти ,qepжaвHoГo .eктoрy пeрeдaЮтЬ сyб.сктам гOспOtapювaHня' фiзиvним ocoбaм тa iншим сyб'сктaм

l .rl.Jр)l(atsнОrс се!,'l L]ру JlЛЯ вИкoHaHHя цlлЬoBИx 3axoдlв

CyMa oтpиrиaHИx aктивiв' poбiт (пoслуг) y нaтypальнiЙ фopмi
Cyмa витpaт'  вИзHaHИХ у 3в.язкy з нeдоoтpИMaнням paнiшe BИзHaHих дoхoдiв

(e50)
(960)

HадailHЯ ПoслУг



Ix. Heстачi iвт1lати ГpoшoвиХ кolUтlв l  Маleр., . l I lЬ l lиx l l |нt loстeи

Hаймeнyвання пoкaзHика

y тot\i lу чИсл|:

BiдHeсeHИх на винних oсiб

Х, Бyдiвeльнi кoнтpaкти

Heдoстavi та кpадiжки гpottloвИх кoшт|в | Maтep|aлЬHИх Ha пoчaтoк 3BlтHoгo poкy

УстaHoBлeHo HeдoстаЧ тa кpaдr>кoк гpoшoы,rх кoштiв i мaтepiальних Цiннoстeй пPoтЯгoM зB|тHoгo poкy - yсЬoгo

з HИx:
вiднeсeHo на винниx oсiб

писaHo HeдoстaЧi в MeжaX пpИpoдHoгo Уbyткy

спиcaHo Heдoстачl,  BиHHI 3a якиМИ He встаHoBлeHl

Cтягнyтo з винниx oсiб

Cписaнo 3a BИсHoBкaMИ cл|дЧиХ oргaНlB
кiHetБ зBiтHoгo poкy

HaЙмeнyвaння пoкaзника
1

::|

Кoд pядкa сyмa
a J

1050
/.4U^IдJavyрl|ogJ|Dпyl lv ly| l\vt||yчNlч!t|r!

^l,  

п iБ^пLUt ' i ' ' ,  v^чт^avт^in|А
1 060

od|dlIDпdUy|иa9спЕoqpvyщU|lу!ПtJ|vlА|v9.|9l| .|| .|| 1oтo
odt dJ lDпa 9y|v|d 9oJпqпy|^ o't  |  уq l  I

^^ A.,- i^^пl n ' ! ,  Цa пtт\/ 62п2н.\/
1 080

vy!иd U l  Рyl lv ldпy Jq v,f l luvl  lg l  | i ||r

^.,^-. .  ^. . .  . . . -  
^^^iт

'1090
DaPIIUIooylпUпaпyl^wуv|lёY'|А||J|^Yvv||

1 100
Uy|v|d I IРUIVI|^пy|^ Рq^yп^|o' 1110
vy|иa 6aj 

'vDU| 

JсvvPt voql 
'vv 

I l

1120



X|. Бioлoгlчнl активи

Гpyпи бioлoгiнних
актив|в oблiкoвytoться за спpавeдЛивo|о варт|стю3aлиlljoк Ha пoчатoк poкУ

зaлишoк на кiHeцЬ poкy

f loвгoстpoкoвi
бioлoгiчнi aктиви -
yсЬoгo

B тoMy чИcл|.

lHшl дoвгoстpoкoвI
бioлoгiчнi aктиви

стaнi б ioлoгiчниx
пepeтвopeHЬ (кplМ
твapИH Ha
вИpoщyвaHHl тa
вiдгoдiвлi)

IHшl пoтoчHI
бioлoгiчнi aктиви

|-io|о ваpт|стlo

нapахo-
вaHo

амopти-
зaцi l .за

piк



3 pЯдкa 1190 гpaфИ 10 i  гpафa 16

з pядкa ,1 190 гpaфи

3 pядкa 1 ,190 гpaфи

1з

15

бaлансoва BaртiстЬ бtолoгiчниx aкТИBiB'  щoДo якИХ |сHyють Псpсдt lа!]сt]I

зaкoHoдаBcтвoм oбмeження пpaвa влaснoстi

бaлaHсoвa вapтiсть бioлогiчних aктивjв, пepедаHИх y застаBy

як зaбeзneчeння зoбoв'язaнь

вaртiсть пpидбаних бioлoгiчних aктивiв

вapтiсть бeзonлaтнo oтpиMaHИх бioлoгiчниx активiв

вaртiсть peaлiзoвaних бioлoгiчних aктивiв

вapтiстЬ безoплaтнo пepeдaHИx бioлoгiчних активiв

(1 191 )

(1192)

(1 19з)
(11e4)
(1 1e5)
(1 1 e6)

oбсяг виpoбнt.,tцтвa сiльськoгoспoдapсЬкo1. пpoдyкцii. за звiтний пepioд

пepвIсHoгo
BизHаHHя

Пpoаyкuiя тa дoдaткoвi бioлoгiчнi aкт|лви
poслиHництва
- ycЬoгo

дoдaткoBi бioлoгiЧHl активИ poслИHHИцтBa

yкцiя та дoдaткoвi бioлoгiчнi aкт|4вv|
тваpиHHицтва
. yсЬoгo

дoдаткoвi бioлoгiчHi aктивИ твapИI-lHИцтва

ЬсЬкoгoспoдapсЬка пpoдyкц|я та

дoдаткoвi б ioлoгiчHi активи - paзoм

Haймeнyвaння пoкaзHика Кoд
pядка

Кiлькiсть

Bapтiсть
пepвlсHoгo
визHaння

3a



3алишoк нa
noчатoк звlтHoгo

poкy

йЪй-r, l  тaнeмaтepiaльHiaктИвИ',

6снoвнi зaсoби рoзпopядHИк|в
oснoвнi засoби дepжaвHИx ц|лЬoBиХ

й.бpettдoBаHm
"дtплы,r tra ыдпoвiдaльнoмy збepiгaннi''

AктИви Ha вiДnoBtдaлЬHoМУ

@HтpaoтИ) poзnop"дHИкiB бю

ттeпеpen6'Чeнi aктиви poзпopядHИкiB бюдх(етHих

aктИBИ дepжaBHИх ц|лЬoвИх

зoбoв.язaння, гapaHтiТ тa

;Dallтil. тa зaбeзпeЧeHHЯ нaдaнi дepжaвниx
5oбoв'язaння poзпopЯдHикiв bЮдх(eтниХ кoшт

язаHHя дepжaвHИx цlлЬoвИx

apa;ilтъЪ6eзпe!"""' o'pщз"ЦЗa"'n,I

i втpати вiд ncyвaння цiHнoстeЙ д9qжaвHиx цМ

дoкщлeнтiв оyвopoТ звiтнoстi..

нки дoкyментlв сyBopol звiтнoстi tePжaвxxI ЦлЬo9Ч

GйдаiТГактИ йъЕпo Blд Ho дo зa кofi oдa вства

GййФ aктИвИ вЕпoвiднo дo."-"""д"'"''" д"p

Xl l .  PoзшифpУвaння пoзабалансoвиx pаХyHкlв

Haзва pахyHкy noза6алaнсoвoгo oблiкy



| 
дoдu'on 1

дo Пopядкy cкЛaдaHHя бrоджетнoi звiтностt рoзпopядHИкaMИ

та oдepжУвaЧatии бюджстнt,1x кoштiв, звiтнocтi фoHдaMИ

загaльнooбoв,я3кoBoгoдepжавнoгocoцiальнoгoiпeнсiЙнoгo

стpaxyвaHHя

(пУHкт 1 po3Aiлy ll)

3вiт

пpo Haдxoд)|{eHня тa BикopистaH}t" 
:"J,l?;i.aлЬHoгo 

*"*1. *o"a Nэ2д, Ng2м)
Кoди
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кoшт в oтрИN,laнИХ за HадаHHЯ ППатHИх
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вищ| HaвЧaЛЬH| зaКЛадИ, Дep}каBHl HayкoB

aHoBи' деpжаBHl | КoМyнaЛЬH] ЗarлaдИ кyjlЬТYpИ

вitlоoтКИ' HapаxoBaн| Ha 3алИшoк КoштlB нa

рaХyHкaх, вiдКpИтиХ y бaнКaХ ДepжaвHoгo

дЛя poзМ|щeння вЛacHИх Hадхoд)кeHЬ,

PИмaниХ як пЛaTa зa пoоЛуГИ цo нaдaЮтЬся

зГiдHo з oоHoвl]oiо дl iяЛЬHicтЮ, бЛaГoдiЙH| вHeскИ

peaЛiзaЦi l  MaЙнoвИХ пpaB Ha ф|ЛЬhiИ' вИХ|дHI

ЛИ фiЛЬlMiв Тa фiЛЬМoкoг]|Й, ствopeH| 3а

кoшти зa деpжaвF]Иl\Л зaN4oвЛeнHяM aбo Hа

пpaцi i нapaхyвaHHя }ia зaрoбiтHy плaтy

кoМ у нaл ьH uх ПoCл у е ma енe peОнacl lв

OпЛатa BoдoпoстaЧaнHя тa вoдloвlдBеДeHHя

дocлщжeння рo3poбкИ, oкpeN4i заxoдИ poзвИткy no

pel.,1ТзaxoдИ lro peaлlааЦliдepжaвних (peгioHaлЬHИХ)

re вiдheсeh' дo захoд|в poзвИ-Ky



дИPEктoP tlJкoлИ

гoлoвHИЙ БУxгAлтЕP

пО;'|сфep П1 UФ2 aНa t\t cе pж aвнО еО у п p aв ll l н н я

шoфмеinrо cОв?oсmpОкoвoеО

Кa"Бг;йИ pevo* хи'Лoвoгo фoHду rпPlMlщeЧЬ)

Бilffipeмoнт iншИХ oб oкТ|B

тDvкц|Я ж/тЛoBoгo фoнду (.pИMlщеHЬJ

iЪleстaвpaцiя |Hшиx oб.e ктlв

ББaraвpaЧя ПаlJ l  яЮ{ к./ЛЬг!pИ rLтo[]| тa dPХlтeкгУPи

Э6йлi ma нeмamepiaльнuх aкmuвtв

Haд ан H я кl]eд-l,1т в o p Гa H a М д e pЖa B H o Гo y п pa BЛ | H H я

FБiaння кpeдитiв пiдnpиоМстваN/, усTaHoвaM'

Haдaчня rhJИх BH\rrp|шнi l  Чl]едИ-'в

Прoдoв}{еHHя .цoдaТкa 3

Яpoшeнкo Haтaлiя MикoлaТвнa
(нцiали, пpiзвищe)

Кoтеленець Гaннa Mикoлa'[внa
щiцiaли' пpiзвищe)

05 с iчня 201B

(пiдпиc)



floдaroк r

дo ПОрядкy скЛaдaHHя бюджeтнo,t звiтHoстi
poзПoрЯдHИкaMИ тa oдepжyвaЧaми бюджетниX кoштiB'
звiтнoстi фoндaми зaгaлЬHooбoв'Язкoвoгo дepжaBHoгo
сoцiaЛЬHoгo i пeнсiйнoгo стpaхyвaнHя
(пyHкт 1 poздiлУ | l)

3вiт
пpo зaбopгoваHiстЬ 3а бюдЖeтнип,rи кoштaш|и (фopмa N97д, Nэ7м)

на ,l сiчHя 2o18 p.

Устaнoва Пpилyцькa шКoлa MИстeЦтв Пpилyцькo,r M|сЬкoi paдИ зa elPПoУ
зa КoАTУУ

Кoди

тa Ha3Ba пpoгpaмHo|. клacифiкaцiT видaткiв тa кpeдитyBaHHя дepжaBHoгo

Кoд тa HaзBa типoвoi Biдoмчoi.клaсифiкaцi'i.видaткiв та кpeдитyвaHHя мiсцeвиx 6rоджeть 24
opгaн з пИтaнЬ кyлЬтypИ
Кoд тa HaзBа пpoгpaмнoi'

сaMoBpядyвaHня, якi He зaстoсoвylотЬ пpoгpаMHo-цiлЬoBoгo Meтoдy)
Шкoли ecтeтиЧHoГo вИхoвaння дiтeЙ

Bидаткiв тa кpeдитyвaнHя мiсцeвиx бюд)кeтiв (кoд тa Haзвa типoвoт пpoгpar'lrlo,.r'класи6iкaцir

2414104
BидаткiB тa кpeдитyBaHHя мicцeвиx б}oджeтiв l Тимчaсoвol клaсифiкaцiТ видaткiв та кpeдитyвaHня дпя бюджeтiв MiсцeBoгo

oдиниця вимipy, гpн' кoп
Фopмa скЛaдeнa:

тЬ: MiсячHa, квapтaльнa, pivнa

3а 3aгaлЬниM' спeцiaлЬниM фoндoМ (пoтpiбнe пrдкpecлити)

бЮджeтHi фiнaвсoв

Ha к|нeцЬ зв1тHoГo

пeр|oду(рaкy)





пpид6ання oснoвнoro кaпiт i ly ]

0 oвеoс n poкo вo еa кo p u с m у в a н н я

) б.'/diвн u |!|n вo (л pudбa н нЯ )

Кi lп тaЛЬнe будiвHицтвo (пpидбaнвЯ)

Ж14тла

капг а-б*e бУд|вни-- вo (пpидбaчЕч)

КалtmdльвI mpa"сфеpmJ /pcoaм lNo3eмнuх

deoЖ aв п a м iЖ la po1н u м opеaнI3aц|Я м

1 У мiсячнiй бюджeтнiй звiтHoотi pядкИ з 390 пo 570 He зaпoвHюютЬся

дИPЕктoP цlкoлИ

гoлoBHИЙ БyxгAлтЕP

Яooшeнкo Haтaлiя Mикoлaiвнa
( iн iцiaли, пpiзвИщe)

КoтeлeнeЦь Ганнa Mикoлаjвнa

05 с iчня 201B poкy
(пiдпис) ( iHiцiалИ' прiзBИщe)



.Цoдaтoк 10

дo Пopядкy складaнHя бюджeтнo'i звiтнoстi
po3пopяднИкaMИ тa oдepжyвaЧaMИ бюджeтних

кoштiв, звiтнoстi фoндaми зaгaльнooбoв'я3Кoвoгo

дepжaв}']oгo сoцiaльнoгo i пeнсiйнoгo стpaХyвaHня
(пyнкт 4 poздiлy l l)

пoясHюBAЛЬHA зAпИскA
зa2o17 p.

Устaнoвa Пpилyцькa шКoлa MИотeЦтв ПpилyцькoT MiсЬКoT paдИ

Тepитopiя ЧЕPHlГ|BсЬКА
opгaнiзaцiЙнq'-пpaвoвa фopмa гoспoдapIоBaння Кoмyнaльна opганiзaцiя (yстaнoвa,

зaкЛaд)

Кoд тa нaзвa вiдoмнoТ клaсифiкaЦiT видaткiB тa кpeдитyBaнHя дepжaвнoгo бюджeтy

за e.!PПoУ
зa КoAТУУ
эa КoПФГ

Кoди
14

7 41О7

тa нaзвa типoвoI в|дoмчo|

opгaн з пИтaHЬ кyлЬтypИ
Пepioдиннiсть: квaртaлЬHa' piЧHa'

ДИPEКтoP |'llКoЛИ

гoлoвHИЙ БyxгAЛтЕP

05 с iчня 2018 poКy

(пiдпис)

Яpoшeнкo Haтaлiя MикoлaТвнa
( iн iцiaли, пpiзвищe)

Кoтелeнeць Ганна MикoлaТвнa
( iн iцiaли' пpiзвище)

/i
. ji..

КopoткиЙ oпИо oсHoвHo.r дiяльнoстi
yстaHoвИ

HaЙMeнyвaння opгaHУ'
яКoMy п|дпopядКoвaHa

yстaHoвa

Cepeдня чИсeлЬнlстЬ
пpaцiвникiв

ПpИM|тKa

3 4

Пpилyцькa шкoлa MИстeцтв явЛя6тЬоя
пoчатКoвИM спeцiaлiзoвaHИM MИстецЬКИM
НaвЧaЛЬHИM 3aКЛaдoМ сИcтeMИ
Miнiстepотвa КyлЬтypИ i тypизмy УКpalнИ'
Шкoлa пepeбyвaс y вiдaннi Biддiлy
КyлЬтypИ i тypизмy ПpилyцькoТ MicЬКoТ
Pади. ЮpидичHa aДpeca ' м. Пpилyки
вyл. Ки' iвська,176. B
шкoлi дiс 4 вiддiлeння- хopeoгрaф|Чнe'
oбpaзoтвopve' MУзИЧнe Тa вoKaлЬнo-
Хopoвe

Biддiл кyльтypИ i тypИзMy
Пpилyцькoi '  MiсЬкol Pa.цИ.

49



ПoяснroвaЛЬнa ЗaПискa Пpo Bикoнaння бюдrкery

м. Пpилyки 3a 2017 piк

Пo функцii 24t4030 _ мucmецькi захodu

_ 9'0 тис.гpн .
oплaтa,,Ъ"ny. ( кpiм кoмyнaльниx) 7,0 тис.гpн._:* 

-.^
aBтoTpaнспopTнI4x,,o.,у. д," пotЪдки yннiв тa пе.цaгoгiв нa кoнкypс в м' Hirкин тa м.

Bcьozo
кЕкB 2240

- oПЛaTa
Чеpнiгiв.
кЕ,кB 2250 _ вiдpядження- 2,0 тио.гpн

IIо функцii 2414100 _ шкoлu ecmemuчнozo вlшoвaння dimeЙ

LШкoлa МисTецTB пеpебyвaс y вiддaнi Biддiлy кyЛьTypи i тypизмy мiськоi paДуI. B шrкoлt

ПpaцIoe 4 вiДдiлен,-". "op.o.paфiuне, 
oбpaзотвopчoгo ',"'.ц'uu,-l"^1T:"i" 

xopoBе, Мyзичне.

КoнтингенT у{II1B скЛa^aс B сеpr^нЬoй.+oь y'"i" тa Дiс пpи шrколi Зpaзкo'a BoкaлЬнa сTyДlя .

в який зaймaсться B сrpеДI{Ьoмy 50 yuнiв.

У2017pouiпoзaгaj lьнoМyфoн.ЦУзмiсцевoгoбroджетyнaдiйпrлoтaбyлoBикopисTaнo
кorштiв в сyмi 4385.4 Tис.ГpI{.! ,,o 

"'.цiЬЬнoМy 
фoнДУ вi.ц плaти зa I{aBчaI{ня нaдiйшrлo кolпTlB

з|2.6Tис'гpн,TaBикopисTaнoзypaхyBal{няМзaJIишIкyнaПoЧaToкpoкyвсумi_339.8тис.
ГpH.

ЗгiднoзTиПoBиМиIIaBчaJIЬниМиПЛaнaМиpозpoбленимиMiнiсTrpсTBoMкyлЬTypи1
TypизМyУкpaiнид. lшtпкiлесTетичнoгoBиxoBaIIHЯТ:aзг i .цнoзЗaкoнoм<ПpoocBlTy).цЛя
ПoBнoгo зaбезпечення IIaBчaJIьI{o _виxoBнoгo пpoцеоy rшкoлi пoтpiбнo 65 педaгoгiчниx cTaBoк

тa 13 сTaBoк oбслyгoвyroчoГo пrpco"-y. Ha дaний Чaс B rшколi BикopисToBуeTЬся лиrпе 53

пeдaгoгiчнu ..,u"*u,u 8,5 отaвoк oбcлyгoвyroчoГo пеpcoнaЛу.

Пo зaгaльнoмy фoндy BикopисTaI{о _ 4385,4 Tиc.гpн , з них :

2110-нaзapoбiтнyпЛaTy-3465.8тис.гpн. '(79%):

2120 _нapaxyвal{ня нa зapпЛaTy - 7 62.О тис.гpн.( l ] % ):

22ОО(2210,224О)-нaoпЛaTyтoвapiвTaIIoсЛyгBиTpaчrнoкоtптiввсyмi-27'0Tис.гpB
(0.6 %) 2250 -вiДpядження - 3'3 Tис.гpн (o'o'1].-^^'..

2270.oПЛaТaкoМyнaЛьниxпoсЛyгTaенеpгoнoсiiв_127,Зтиc,гpн.(3%).

Пo оцgцig,ц!нgДay-ф-q Щy викo pист aI{ o- 3 3 
]'^8. ;'1"...p,'.

L I 
'v 

_ пo JФyvvlrr  
^^ 

о/ 
- 

t  5,8 тис.гpтl .(5 %) .
2|20 - нapaхyBallня нa зapтIЛatу Z/. 70 

D .z|2}-нapaхyBaIIнянaЗфILJLaLу LL /v 
в оyмi - 113,3 тис. гpн.(33 %).a

2200 - нa oПЛaTy тoвapiв Ta IIocjIyг BиTpaченo кoIшTrB ]

сaМе: /-n-'п,'qv гocпoДapчoгo тoBapy ; Tкaниt{и .цЛя

221О _ 92.0 тис.гpн (пpидбaння кaнцтoBaplB Ta

ПoшIитTякoстroмiв;бyл.мaтеpl €шIlB,мyзи.rнiiнстpyменти,меблi)
2240 - oПЛaTa ПoсЛyг -16'3 тиолpн: ( oпJIaTa ПoсnyГ зв'язкy " зaПpaBкa Ta pеМoнт

opгтеxнiки; oПJIaTa aBTo IIoсJIyг Для пoiзДки нa кoнкypси; деpaтизauiя: oбслyгoByBal{ня

oПa:rloBaЛьнoТ меpежi )
2250 -вiлpялження - 5.0 тис.гpн .(I.5% ). 

1



2270 - oпЛaTa енеpГoнoсiiЪ -1б.6 Tис. гpн.(5 % )
31 l0 _ пpидбaння oсIIoBI{oГo кaпiтaлy -tw.z 

',. 
.p". (З5%)мyзиннi iнстpyменти.

Кpедитopськa зaбopгoвaнiсть нa 01.01.18 poкy пo ЗaГaJlЬнoМy Ta пo спецiaлЬнoМy фoндyBl.IIсvTI{я.

[иpeктop Яpoшенкo FI. М.

Кoтел енець Г.M.



ДoДaтoК 12

дo пopядкy cKЛaдaHня бюджeтнoТ звiтнoстi

poзПopядHИКaMИ тa oдеpжyBavaми бюджeтниx

кoштtв. звiтнoстi фoндaMИ загaльнooбoв.язкoвoгo

дepжaBнoгo сoцiaльнoгo i пенсiЙнoгo cтpaxyвaHHя

(пyнкт 5 рoзAiлу ll)

Дoвiдкa

пpo пiдтвеpд)кeHня 3aлицtкiв кolltтiв 3aгaлЬнoгo тa cпeцiалЬнoгo фoРiдiв дepжaвHoгo aoo

м iсцeвиx бtoджeтiв нa percтpaцiйниx (спeцiал ьниx peecтPaцiйниx) pаxyнкax

Gтaнort ' нa 01 сiчня 2018 p.

Пpилyцькa uJкoлa ми"т"цт' Пpи'Уц'кd Mi
( н а-и м e нyва н н я yc т a н o в и - кл i e н т a )

Cтанoм нa 0] сiчня 201 8 рoкy 3aлИшКИ кoштtв нa HaшИХ peсстpaцiЙних paхyHкaХ' зa3нaЧенl y вИпИсKaх

з paxyнкiв, стaнoвЛятЬ:

Ha peсстpaцiЙнoмy (спeцiaлЬHot\Лy peсстpaцiйнoмy) pаxyнкy Ne 35424201038756-oмep 
тa Haзвa paхyHкy)

397з7,64 ( тpидцять дeвять тисяч сiмсoт тpидцятЬ сiм гpн.64кoп.

(цИфpaми)

Ha perстpaцiЙнoмy (спeцiaльнotйy pe6стpaцiйнoмy) paxyнкy Nз з5421301038756
(нoмep та Haзвa paxyHку)

2135,50
(цифpaплИ.)

)гpн,К0п

) грH'Кoп, '

Пiдтвеpджyсмo, щo HaMИ пepeвipенo всi зaписи 3a вИпИоКаMИ i встaнoвлeнo' iХ пpaвИлЬнtстЬ, зa3HaЧен|

зaлИц]КИ кoштiв пoвнiстю вiдпoвiдaютЬ 3aлИшКaM' HaвeдeHИM y HaшoМУ бцгaлтepоькoмy oблiку,

M.п ДИPЕКтoP шКoЛИ

гoЛoBHИЙ БУХгAЛTЕP

05 с iчня 201B poкy

Biдмiткa пpo звipкy 3алиtltкlB:

Зaлишки 3 paхyнкaMИ клioнтa i зpaзки nlдпИсlв

,r
' . i  

/L i  ,|  poКУ

Штaмп кaзHачeя

(пiдпис)

звipeнo' рoзбiжнoстeЙ нe вИявлeнo

( дBi тисячi стo тpидцятЬ пятЬ гpн.50кoп

(пiдпиc)



loдaтoк 12

дo Пopядкy сКЛaдaнHя бюджeтHol звiтнoстi

po3ПopЯ.цHИкaMИ та oдep)+(yвaчаMИ бюtжeтHИx

кoштiв' звiтнoстi фoндaми зaгaльнooбoв'язкoвoгo

дep)кaвнoгo сoцiaльнoгo i пeнсiйнoгo CтpaxУвaHHя

(пyHкт 5 poздiлy II)

Дoвiдкa

npo пiдтвepджeння 3aлиulкiв кoц!тiв зaгaльнoгo тa cпeцiалЬнoгo фoндiв дepжaвнoгo aoo

rЙiсцeвиx б}oджeтiв нa peeстpaцiйн}rx (спeцiaлЬниx peeстpaцiйниx) paxyHкаx

cтaнoM нa 01 сiчня 2018 p.

Пpилyцька lllкoлa Mистeцтв пpилyцЬкoT мiсЬкoi paди

(HайMeHyBaHHя yстaHoBИ.КлlсHта)

Cтaнoм Ha 01 сiчня 2018 poкy зaлИшКИ кoштlв

з paxyнкiв, стaHoвлятЬ:

peсстpaцiйнot\Лy (спeцiaлЬHoмy peeстpaцiЙHoМy) paxyнкy N9 3541 9001 038756

Ha нaUJИХ peeстpaцiЙниx paxyнкaХ, 3a3HаЧeн| у вИписКaХ

(нoмep тa Hазвa pаxyHкy]HA

0
) гpн,Кoп

(цИфpaМИ,)

Ha peeстpaцiйнoмy (спeцiaльнoмy pe €стpацiйнoмy) paxyHкy N9 3541 7003038756
(нoмep тa Haзвa paxyHкy)

) гpн.кoп

( нyль гpн.00 кoп

-_--- 
цифpaми;

ДИPЕКтoР шкoЛИ

гoЛoBHИЙ БУXГАЛTЕP

05 с iчня 201B poкy

Biдмiтка пpo звipкy 3aлиulк|B:

Залишки з paХУнкaMИ кЛiонтa i зpaзки

.  |  
" ,"t1^^,,, ,I ,  , .  ( l  , r lPUNy

Штaмп кaзнaчeя

(слoвaми )

Пiдтвepджyeмo' щo нaMИ пepeвipeнo всi зaпиcи зa випИскaMИ i встанoвлeнo iХ пpaвилЬHiстЬ' 3a3начeH|

3aЛИцlкИ Koштiв noвHiстю вiдпoвiдaютЬ зaлИшкaM' навeденИM y нaшoMУ бцгaлтepськoмy oблiкy

iHiцiaлИ, пpl3вИщe)

(пlдпИс)

пiдписiв звipeнo, pозбiжнoстeЙ Hе вИявлeнo

L I t t .

(пiдпис)



Пpилyцькa шкoлa 
""9'"ц'" 

пp"nyц"*d'
1наЙмeнyвaння устaHoвИ-КлlсHтa)

Cтанoмна01сiчня2o1Bp.3aлИшКИкoштiвнaHaшИхpaХУнКaх'

Дoвiдка
пpo пiдтвepд)кeнHя залишкiв кoштiв нa iншиx pаxyнкax к,rlrHтIв

flepжaвнoТ кaзнaчeйськoТ слyжби yкpaTни

cтaнoпn Ha 1 сiчня 2018 p.

loдaтoк 1 3

дo Пopядкy сКлaдaнFiя 6юджeтнo't звiтнocтi poзпopядHИкaмИ тa

oдеpжyвачaMИ 6юджeтних кoштiв, звiтнoстi фoндаMИ

загaльнooбoв.я3кoвoгo дepжaвнoгo сoцlaлЬнoгo I

пeнсiйнoгo cтpaxyваннЯ (пУнкт 5 poздiЛy lI)

ГУДКCУ y Чepнiгiвськiй oбл.
(нaЙмeнyвaння opгaнy .Ц

зaзнaчeнi y вИпИскaХ' стaнoвлЯтЬ:

Ha paxyHкy N9

1282,88

37327008001810
(нoмep тa Haзвa paхyHкa)

( oднa тисяЧa двiстi вiсiмдeсят двi гpивнi 88 кoпiйoк ) гpн Кoп' '

(слoвaMИ)
(цИфpaMИ)

нa рaxyнкy Nэ з7111010001810
@1цgp та Hазва paхyHкa)

) грH кoП

о ( нyль гpн 00кoп
(слoвaMИ)

Пlдтвеpджyсмo'щoнaMИпepевipeнoвсiзaписизaвИпИскaMИiвстaнoвлeнoixпpaвильнiотЬ'3aзHаЧeHl3aЛИшKИ
кoштlв пoвнiстю вiдпoвiдaютЬ залИшкaM' HaведeHИM y HaшoMy бцгaлтepськoмy oблiкy,

Mп ДИPЕКтoP шКoЛИ

гoлoBHИЙ БУХгAЛтEP

05 с iчня 2018 poкy

(пiдпИс)

Biдмiткa пpo звipкy 3aлишкiв 1 ' .

Залишки 3 paхУнКaMИ клioнтa i зpазки пiдписiв звipeнo' poзбiжнoстеЙ He вИявленo

рoКy

Штамп кaзHaчeя
/

(пiдпис)

r Biдмiтка пpo .в|pкy 3aлИцlКy кoштiв нa paxyнкaХ y cистeмi eлeктpoннoгo адмiнiстpyвaння пoдaткУ Ha дoдaнУ вapтlстЬ

Hе стaвИтЬся'



.Qoдaтoк 14

дo Пopядкy скJ]aдaHня бюдЖeтHo.i звiтHoстi poзпopядHИкaMИ тa

oдepЖyвaчaмИ бюджетних кoштiв, звiтнoстi фoндaми

зaгaльнooбoв'язкoBoгo дepжaвнoгo сoцiaлЬHoгo l

пeнсiйнoгo стpaxyBaHHя (пyнкт 5 poздiлy ||)

Peeстp
пpo 3aлишки кoцIтiB зaгaлЬнoгo тa спeцiалЬнoro фoндiв дep)кaвHoгo (п,tiсцeвoгo) бtoджeтy

нa perстpaцiйниx (спeцiaльниx percтpацiйниx), iншиx paxyнкax' вiдкpитиx в opгaнаx fl'epжaвнol
кaзнaчeйсЬкoТ слyжби Укpаlни, тa пoтoчниx paxyнкax' вiдкpитиx в ycтанoвax бaнкiв,

стaнoм I-ta 1 сiчня 2018 p.

yстaHoвa

Пеpioдиvнicть'  p ivнa,
Oдиниця вимipy: гpн'  кoп

ДИPЕКтoP шКoЛИ

ГoЛoBHИЙ БУXгAЛТЕP

05 оiчня 2018 poкy

Яpoшeнкo Haтaлiя Mикoлaiвнa
( iн iцiaли' пpiзвИщe)

Кoтeлeнeць Гaннa MикoлаТвнa

(пiдпИс) ( iHiцiaлИ, пpi38Ищe)

- ' i

N9з/п Hoмеp peсотpaЦiЙHoгo

(cпeцiaльнoгo peeстpaцiЙнoгo),
iншoгo та пoтoЧHoгo paХУHKy

Haймeнyвaння opгaHy

!epжавнoi ' кaзнaчейськoI
cлркби Укpa'lнИ, yстaнoви бaнкy

Cyмa зaлишкy
кoштiв

1 2 3 А

1 з54213О1 038756 гУДКсy y Чepнiгiвськiй oбл 2 135,50

2 354242О103Bт56 гУДксУ y Чepнiгiвськiй oбл з9 737,64

з541 9001 038756 гУДКcУ y ЧepнiгiвськiЙ oбл
А 3541 7003038756 гУДКсУ y Чepнiгiвськiй oбл'

5 37327008001 81 0 гУДКсy y Чepнiгiвськiй oбл I 282,88

о з71 1 1 01 0001 81 0 ГУДКcУ y ЧepнiгiвськiЙ oбл.
yсЬoгo 4З 156'02

I
)\'сL\ a /^

(пihпИс)



,|]oдaтoк 1B

до Пopядкy склaд]aHHЯ бюджетнoi звlтHocт|

poзпopядHИкatЙИ Тa otep)кyBaЧatии бюджетниx кoштlв'

3вiтнoотi фoндами 3aгaЛЬl-tooбoB'я3кoвoгo дeржaвHoгo

сoцiaльнoгo i пeHсiЙHoгo cтpaХУBaHHя

(пyнкт 5 poздiлy l l )

пpo дeпo3итнi oпepaцll
нa .1 сiЧl.tя 2018 p

Устaнoва Пpилyцькa шкoЛa MИcтeЦтB ПpИлуцЬКoi MlсЬкol рaдИ

зa eflPПoУ
зa КoAТУУ
зa КoПФГ

Кoди

1424
7 410

430
чгpнtгtвоькд

l:i;: ::::: ffi;Ы;;;;;;",йuцiт BидaткiB тa кpeдитy.aння мiсцeвиx бtoджeтiв 24

plЧHa

Дoвiдкa

Пеpioдиннiсть: KвaртaЛЬHa'

o.цИHИЦя вимipy. гpн кon

ДИPЕктoP ЦlкoлИ

гoЛoвHИЙ БуxгAлтЕP

lншi дeпoзитнl
oпepaцi l

MaтeрiaЛЬHиMИ цlнHoстяMИгpoшoвИMИ дoкylиeнтaMИ
leпoзитнi oпepaцll з

грoшoBИMИ кoштаMИ'

oтpИMaниМи B тиМЧaсoвe

рoзпopяджeHHя HopMатИвHo-
пpaвoвий

aкт, згiднo 3
якиМ npoвo.

дятЬся oпеpaцij

05 сrчня 2018 poку



loдaroк 22

дo Г1орядкy склaдaHHЯ бюджетнol звiтнoстt
poзпopядHИкaMИ тa oflepжlL,JЧaми бюджeтниX кoштiв'
звiтнocтi  фoндами зaгaльнooбoв,язкoвoгo дepжaвHoгo

сoцiальнoгo i  пeнсiЙнoгo стpaХyBаHHя

(пУHкт 5 poздiлy ||)

,Qoвiдкa
пpo GпpямyвaHня oбсягiв влaсниx HaдxoджeнЬ' якi пepeвищyк)тЬ вiдпoвiднi витpати'

3атBepджeHi зaкoнoм пpo дepжaвHий 6}oДкeт yкpaiни (piшeнням пpo мiсцeBий бroджeт),
на 1 c iчHя 2018 p'

yстaHoaa Щgyчэs]:щl9 -.ист 
e цтв П p илyць кoi м iс!.'_!зд!

Тepитopiя :llццBч[t
opгaнiзaцiйнo-п_рaвoва +фйa гoспoдapюBaHHя Кoчщ9I!!1,!."liзaЦiя (yстэнo-в4 зaклaф
кoд тa нaзвa вiдoмvoТ класифiкaцiТ BидaткiB та кpeдитyвaHHя дepх{aBнoгo бtоджeтy

Кoд тa Ha3Ba типoBoT вiдoмчol 'клaсифiкaцiТ видаткiв тa кpeдитyвання мiсцeвиx бtoджeтiв

ГleproДичнtcть PваOтaЛЬна p*чa

зa oflPПoУ
зa КoAТУУ
зa КoПФГ

КoдИ
,l

741
430

1А opгaн з пИтaнЬ кyЛЬтyрИ

Ha пoгaЦJeHHя кpедИтopсЬкoТ зaбopгoвaнocтi

Якi здiйCHЮютЬся

зa рaxyHoк

вЛaоHИХ

HaДXoджeF]Ь

з12 6i0'34

хувaння нa oплamу ПpaLu

MamеЫaлu. ooлaoнaннЯ ma

Budamкu ma laxodu спeщaльнoeo

i poзpoбкu, oкpeмi
пo pe aлhaщj. о e p)l<aвн u X (pe?ioн aл ьн u х)

пpoеpaM
ma Пomoчн| mpaнCфepmu

nidП pu eM сmвaM (усma нoвaM

opеaнl3aщяM)

de p|<aв н oeo у п paвлнн я |нulux plвнlв



Пpoдoвження дoдaткa22

iнфewнuх depжaв ma мi>кнapodнuм
opeaнbaцjяM

05 сiчня 2018 poкy

(п!Ап|4С}
Яpoшенкo HaтaлiЯ [\Ликoлаl.внa

(|H|ц|aЛИ пp]звище)

Кoтeлeнeць Гaннa Mикoлal внa
(|н|Ц|аЛИ, пp звИще]



floдaтoк28
дo Пopядкy окЛaдaHHя бюджeтнoi' звiтнoстi

рoзпopядHИкaМИ тa oдepжyвaЧaмИ бюджeтниx кoштiв'

звiтнoстi фoндaми зaгaльнooбoв.язкoвoгo дeржaвHoгo

coцiaльнoгo i пeноiЙнoгo отрaxyвaHHя

(пyнкт 5 poздiлy ||)

дoвiдкa
пpo дeбiтopськy тa кpeдитopськy зaбopгoванiсть за oпepaцiями, якi нe

вiдoбpажаtоться y фopмi N 7д, N 7м ',3вiт пpo зaбopгoвaнiсть за бюджeтними кoштами..,
нa ] с iчня 2018 p.

Устaнoва Пpилyцькa шкoлa плистeцтв ПрилyцькoТ МiсЬкoт paди за e.ЦPПoУ
зa КoATУУ
зa КoПФГ

Tepитopiя ЧЕPHlг lBсЬКA

opгaH iзaцiЙHo-пpaвoвa фopма гoспoдapювaHHя КoMyHaлЬHa opгаH|3aцlя (УстaHoвa.

заклaд)

Кoд та Haзва вiдoмчo|.клaсифiкацi|.видаткiв тa кpeдитyвaння дepжaвHoгo бюджeтy

Кoди

74
А

f f iaсифiкaцi iвидaткiвтaкpeдитyвaHнямiсцeвиxбюджeтiв 24

opгaн з питaнь
Пepioдиннiсть: кваpтaлЬHa' plЧHа-

OдИHИцЯ вИМipy: гpFl '  кoп'

зa ншимИ oпеpaц ЯMи

диPЕКтoP шкoЛИ

гoлoвHиЙ БyxгAлтEP

05 сiчня 20.18 poкy

) (IH|ц|aлИ' пp|3вище)

Кoтeлeнeць Гaннa MикoлаТвнa

( iн iцiaли' пpiзBИщe)

Яpoшенкo Hаталiя Mикoлa'iвнa


