
Доддrcк l
до НаIiшшъпоrc пщожеш (стацдаprу)

фmlперськоrc облiху в дфюЕому сqýýрi l0l
(Пqдання фiншсовоi звiпшil)

Устшrова

Територiя

фгшriзацiйнФцрчlвова форма
посподарюванtUI

Оргаrr державЕого управлiцЕJI MiHicTepcTB_o_ ocp_iTи i на*g 
_VKp g_пg

Вид еконопriчноi дiяльностi Зата.пьна соредrrя ocBiTa

Одшшця вимiру: грн
Перiодичнiсть: рiчна

ДшФiцйсщ,щшо)

Великосорочинська зau,Е[Jьноосвiтrrя саяаторна цIкола
-iHTepHaT I-IП ступепiв МиргOродського рйоку за еДРПОУ
IIопзlсlк9]_ ofu acH9,_j гали 

.

Поrrтавська область/]VI.Поrгтава закоАтуу

закопФг

закодУ
заквЕд

Комуяаrrьна ортанiзацiя ýстанов4 зак;lад)

БАJIАнс
на 01 сiчttл 2020 poty

коди
2020 01 0l

225448l2

5300000000

430

l 1085

85.з1

Форма JlЬl-дс

Актив Код
рядка

на початок
звiтпого перiоду

На кiнець
звiтного перiоду

1 2 J 4

I. НЕФIНАНСОВI АКТИВИ
OcHoBHi засобu: 1000 4028855 5284746

первlсна варlпrcmь l00I 79з5046 9з8,1667

знос l002 3906191 4102921

IHBec mu цiй н а неlryхомiсmь : 1010

первlсна варmrcmь l0l1
знос I012

Нашаmерiлlльнi аюпu в u : 1020

перасна ворmlсmь l02 1

lцlкопuчена аJwорmuз ацlя I022

Незавершенi капiтаrrьпi iнвестицii l030 1499183

!о вео сmр око Bi бiоло ziчн i акmu ва : 1040

первlсна варmrcmь 104l
накопuчена аморmuз ацiя 1042

Запаси l050 30з003 3454,1,|

Вирбництво l060

поточнi бiогrогiчнi .lктиви l090

Усьоео за розdiлом I 1095 433 l 858 7129406

II. ФIНАIIСОВI АКТИВИ
.Щовтострокова дебiторька заборгованiстъ 1 100

Щовzоспроковi фiнансовi iнвесmuцit, у tпому чuслi: 1 I10

цlнцl пtшери, kplм lкцlи llll
акцii та irшi форми участi в катriталi Ill2

Поmочна dебimорська з4бор2овqнiсmь :

за розрarr(уккauлIи з бюджетом l 20

за розр:lJ(уккruчrи за товари, робсrги, послуп,I l 25

за наданими кредита}rи t 30

за видrlними 1lBilнcrllr,lи l 35

за розрФ(уЕкаI\,lи 1з соцlЕUIьноrо cTpaxyB,lHHlI 1 40 l882i
за вЕrуфшшlми розрiD(уЕкtll\4и l 45

iнша погочна дебiторська заборrованiсть 1 50

Поючнi фiнансовi iнвестицrt 1155



Грошовi коutmu mа tx eKBiBalleHmu розпоряdнuкiв
бюdсrcеmнtм t<ошmiв mа dерсrcавнuх цiльовttх фонdiв у:

нацiонмьнiй вапюпi" у tпому чамi в: I160 l7948 32953

Kacl l 161

казначеuсmвl I 162 l7948 з295з

усmановм банкiв I 163

dорозi I l64
lноземн,u вмюml I l65

кошmu бюduсеmiв mа iншuх клiенпiв на:

единому казначейському рахунку 1 l70

ражунках в усmановах банкiв, у ,пому чuапi в: 1175

нацlонмьнlu всuюfпl I 176

lнозе]пнlч валюlпl I l77
Iншi фiнансовi аrсплви 1 t80

Ycbozo за розdiпом II 1195 l7948 5|,l14

III. ВИТРЛТИ МДЙБWНIХ ПЕРIОДIВ 1200

4з498об 7l8l180

IIАсив Код
рядка

на почдток
звiтного перiоду

На кiнець
звiтного п€рiоду

1 7 J 4

I. ВJIАСНI,IIIКАПIТАЛ ТА ФIНАНСОВЙ РЕЗУЛЬТАТ
внесений капiтшl l400 76,7з2|0 9l2583 t

KaTliTarr у дооцiнках 1410 2618зб 26|8зб

Фiцансовий резуJIьтат |420 _3585240 -з,I24491

Капiтаlt у пiдприсмствах 1430

Резерви lц0
Щiльове фiншrсування l450 l499183

Ycbozo за розdiлом I 1495 4349806 7162э59

п.зоБов,язАння
,Щовеосmроко Bi з о б о в' ж ання :

за цiнними пшIерап,lи 500

за кредитами 510

iншi довrrостроковi зобов'язшrня 520

Пою.Iпа заборгованiсть за довгOстроковими зобов'язаr*лями 530

Поmочнi зобов'язання:

за платежами до бюджету 540 з670

за рq}рФ(уЕкаil,rи за товари, робсrги, посJIуг}r 54

за кредrтаil,lи 550

за одерж&шми ав:lЕс:лми 555

зарзраJryш(аr\,lи з olmaTlr прац1 5б0 l5l51

за розрФ(уIfiаIчlи iз соцiагьною сгр{lхувiшшI 565

за внутрiшнiми розрш(уЕкап,rи 570

iHmi погочнi зобов'язання, з них: 575

за цiнними паперами 576

Усьоео за розdiлом II 1595 l8821

III.3АБЕзпЕчЕння 1600

ry. доходи м.цЙвутноr пЕрIодIв 170а

/



Керiвшк (посапова особа)

Головlпй Фtгаrее (спецiалiст,
на якою поклqдеЕо виковапЕя
обов'язкiв бухгаrrерькоТ слулсби)

тvобаба ов

ТеоянuкQМ



Установа

Територiя

Орглtiзачiйно-цравова форма
господарюваншI

Длв Фiц мiсяtlь, щФо)

ВеликосорочиIlська загаJlьноосвiтrrя санаторна пIKoJIa
-iHTepBaT I-ПI ступенiв Миргородського ршlону за е,ЩРПОУ

Поrrтавська обrасгь,/М.По.тrrава за КоАТУУ

KoMyHarrbHa орrаrriзацiя (ycTaroBa" заклqд)
заКоПФГ

заКО!У
заКВЕЩ

Оргшr державного управлiння MiHicTepcTBo освiти i науки УI9аihи

Видекономiчпоiдiяльностi Загаrrьнасередняосвiта

Одrlшця вимiру: грн
Перiодичнiсть: рiчна

звIт
ПРО ФIНЛНСОВI РЕЗУЛЬТАТИ

за 2019 piK

Дqдшr2
до Нацiшшпш пшщеш (ФцаpIу)
бухмк,рсш oбTliry в дершяшу cкrtpi l0l
<<Пqдапш фiпшсовd звiпшi>

Форма Jl}2-дс

код{
2020 01 01

22544812

5300000000

4з0

1 1085

85.3l

I. ФIIIАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ ДЯЛЫIОСТr

Статгя Код
рядка

за звiтний перrод

за ацалогiчпий
перiод

попереднього
року

1 2 J 4

доходи
Щохоdu Bid обл,tiннtм операцiй

Бюджегвi асигrryванIuI 2010 l5021370 l4557450

.Щоходи вй вадапня посrгл (виконапня робф 2020

.Щоходи вiд продажу акгивiв 2030 |зlц 4,1|6

Фiнансовi доходи 2040

IrTmi доходи вiд обмiнних операчiй 2050 1 l253 l1997

Усьоао doxoliB Bid облlлiннuх операцiй 2080 l5046367 14574|63

,Щоюdu Bid необмiннuх операцiй

Податковi ЕaulхоJDкення 2090

Неподатковi надходжеЕIuI 2100

Трансферти 2l l0
Нqдходженrrя до держalвцш( цiльовlос фонлiв 2120

IHmi доходи вiд небмilтrпrх операчй 2130 5 108 lз74

Ycbozo DoxodiB Bil необлlлiннuх операцiй 2170 5 l08 l314
ycbozo loxlldiB 2200 1505l475 |45755з,7

витрдти
Вuпраmu за обллiннuмu операцiялl,tu

Вшгратл IIа викоЕarЕшI бюджепп.Iх протрам 22|0 15l65072 15001578

Вrrгратrr Еа виIýювлеItня продукцii (надшrня посJrуц виконанЕrI

робФ
2220

Витрапл з продФку аrгивiв 22з0

Фiнансовi вrrрати 2240

[ншi вIтфати за бмiнними операцiяtrл.l 2250 l4з52 16059



Ycbozo вutпрапl за облtлiннuмu операцiял,tu 2290 |5l19424 1 5017637

Вumраrпu за необмiннuмu операцiямu

трансферти 2300

Iншi вrтграти за необмiнними операцiяtttи 2310 1 1302

Усьоео вumрпп за необллiннuмu операцiяма 2340 l lз02

Ycbozo вuпрапt 2380 |5190,126 l50l7637

-lз9251 -4421,00

II. виддтки БюдяtЕту(кошторис}) зА Ф)/нкIIонлJIьною кIIлсиФIкАш€ю видАткIв тА
КРЕДИТItsАННЯ БЮДДЕТУ

III. виконАння БюджЕту кошторис})

Найменуванпя показника
Код

рядка
За звiтний перiод

за аналогiчний
перiод

попередЕього
року

1 2 3 4

Загальподержавнi функчii 2420

Оборона 24з0

Гром4дський порядок, безпека та судова вJIада 2ц0
Економiчна дiяльнiсть 2450

Охоlюна навкоrrишньок) природного серодовища 246о

Житлово.комунальне гOсподарство 24,70

Oxoporra здоров'я 2480

Мовrшпi та фiзичнlй розвиток 249о

OcBiTa 2500 l5l90726 150776з7

Соцiаrrьний захист та соцiшrьно забезпечепня 25l0

УСъоГо: 2520 |5190126 1501,1бз7

Стаття
Код

рядка

Загальний фоrц Сшецiальнпй фоцд

Iшап на
звiтнпй piK

факгпчпа
сума

впкопапня за
звiтппй
перiод

рiзнпця
(графа 4

MiHyc графа
3)

плап на
звiтвпп plr( lз
п}шqувавням

змirr

факгпчна
сума

впкоЕаппя за
звiтпий, перiол

рiзllиця
(графа 7

мiпус графа
Ф

2 3 4 5 6 1 8

доходи
поlапковi наlюdаrшж 2530

Е ею d апско в i н аdхо 0gс е п п я 2540

Доходи вй власностi та
пi.щrриешшlькоi дiшьностi

254l

Ддмiнiсrрагивнi збори та тшаrежi,

доходи вй некомерцiiлlоi
господарськоi дiяльностi

2542

Iншi цеподаrховi надхоФltення 254з

Влrcнi нqцоджеtrня бюддетrлоr

уФапов
25ц

Дохоdч BiD операцiй g квпitпuлом 2550

Офцiйнi прансферпu, r нu)с, 25б0

вiд оргапiв державноm управлiшrя 256l

Цйьовi фонди 25,10

Н аdхоdэманя dержавнtв цiльовчх
фонdiв

2580

Надходкення Пенсiйпою tЬонду

}&раiня
2581



Налrо,шешФон,ry
загальнообов'язковою державною
соцiальвого страхувшrш УкраiЪи на
випадок безробiш

2582

Надоддсеlшл Фоrlду соцiаrьного
Фрахувшш Украiш

25аз

Iшi надходкенш 25п
ycbozo lшliB 2600

витрдти
Оrшага працi i нарахуваrпrя на
зqобhку шаry

26|о

ВIлорrстшiпя mBryiB i послуг 262о

обсrтчmвчвапня бопmвш зобов'язань 26зо

ПмiмсtЬеm.зних: 264о

оргаs:ш дершоm упршiпш iшж
piBHiB

2Фl

соцiаrтьне забезпечеш 2650

Iпшi поточнi видаки 2660

Ееровпqдiленi вIцзтки 26,10

Прилбання основноr0 капiтму 2680

Капiшьнi трансфергп, з нж: 26я

органам дерхавноrо )aправJIrння lших
piBBb

269l

Вrrутрiшне кредrгryвавпя 21оо

3овнiшне кредптувлrвя 27lо

Усьоюоumрмt 2780

ffiffifrffiffi:=Ё: жýл.ж= .iЯ,li-_W,ýýý;

IЧ. ЕЛЕМЕНТИ ВИТРАТ ЗА ОБМIННИМИ ОПЕРЛЦIЯМИ

Стаття
Код

рядка
За звiтншй перiод

за аналогiчний
перiод

попередпього
року

l 2 3 4

Вlтграпл на оплаlу працi 2820 8б139б0
,l620660

Вi,шрахуваrrня на соцiальнi заходи 2830 l9l5997 1б645lб

Mrrepia.llbHi витDати 2840 4385569 52926|1

Аморгизацiя 2850 249546 423,185

IHmi впрапr 2860 |4з52 l6059

151,79424 1,50176з7

Керiвник (посадова особа)

Головшп1 бухгаmер (спецiалiст,
на якот0 покп4деIIо виконаЕюI
обов'язкiв бухгагrерськоi сrryжби) теоянuк См



Установа

Територiя

фгаrriзачiйно-гц)авова форма
tOсподарювilншI Ком5пrа.пьна орrаrriзацiя (установа" заш4д)

Оргап державного 5rправлiнrrя MiHicTepcTBo ocBiTrr i науки YI9air*r

Вид економiчноi дiяльностi Заrальна середня ocBiTa

Одrниця вимiру: грн
Перiодичнiсть: рiчна

Дав Фiц йслrь, Фсдо)

ВеликосорочиЕська загаJIьноосвiпrя czrнaтqpнa школа
-iHTepHaT I-IП ступенiв Мирюродського райоIry за е,ЩРПОУ

_Пolal9bK9_i 9бпасно_i, рали

Полтавська OФracTb/]vI.ПorrTaBa заКОАТW

заКоПФГ

заКО[У
заКВЕД

Звiт
про рух tрошових коштiв

за 2019 piK

Дqдmк 3

до Еацiовшшоrc пщожсш (щцryгу)
бухатrcрсшоrc облiху 8 держФвому ceкTý,pi l0l
<Подшш фiвшшоi звiшшi>

Форма М3-дс

коltи
2020 01 01

225448|2

5300000000

430

l l085
85.3l

Стаття Код рядка За звiтнпй перiод
За ацалогiчншй перiод

попереднього porqy

l ) _) 4

I. Рух коштiв у результатi операцiйцоiдiяльностi
Надходження вiд бмiццих операчiй:

бюдкетнi асиIтryванЕя 3000 15021370 l4557450

надходкенЕя вiд надання послуг (виконшпtя робiф 3005

надходденюI вlд цродаясу активlв 3010 Iз,l44 4,1lб

iншi н4дходження вiд бмiнних операчiй 3015 l 125з 1|997

Надходденlrя вiд небмiнних операцiй:

под:цков1 надходження 3020

неподатков1 надходжеЕIUI 3025

тршrсферти, з них: 3030

кошти тршrсфергiв, огримаrri вiд органiв державного
управлirrня

303 1

надходкення до державних цiльових фондiв 3040

iншi вадходження вiд необмiнних операчiй з045 803964 l3,14

Надrоджекня rрошовLtх копггiв за вrrутрiппriми операцiями 3050

Iншi н4дходження 3090 294045 80578

lбlц376 146561 l5

Витрати за обмiнними операцiями:

витрати H{I викондlшI бюджетних цроцрам 3100 l501081б |4551265

витilи [Ia виготOвлеЕня продукцii (надшrня посrrуг,
виконання робiф

зl l0

витр{rм з продa)ку активlв зl l5

iншi витрати за обмiнними операцiями 3 120 l4з52 16059

Витраш.I за необмiнними операцiями:

трансферти, з них: зl25

кошти траrrсфертiв органам державною управлiння iнших
piBHiB

з126

iншi витраш за необмiннилдl операцiями 31з0 t 1302

Витрати грошових KotrrTiB за внуlрiшЕiми операцiями 3 l35

Iншi вшфапл зl80 294045 80578

ýtr 153305l5 |4641902



.{#_,]ý_,ý5_.:,11,,1;1; 8lз86l 82|3

П. Рух коштiв у результатi iнвестицiйпоiдiяльностi
Надходження вiд продаяqу:

фiнавсових iнвеgrицiй 3200

основниr( засобiв 3205

1нвесмцlино1 нерухомосп з2lо
EeMaTeplдIbIIID( акIивlв э2l5
незавершеЕик KarriTarrbrпor iнвест*tцiй з220

довгOстрковю( бiологiчких aKгиBiB з225

Надходження цiльового фiншIсувшIЕя 3230 2098140 42,1808

[ншi надходхення з235

i W..аffi п зЁffi= 2098140 42,1808

Витрапа напридfuнпя:

фiншrсових iнвесшлцй 3245

ocIIoBIILIr( засбiв 3250 1з9781з 427808

швестицlино1 Еерухомосп 3255

HeмilтeplalJlbниx aKтиBlB з260

незавершенш( кaшIlтttilьню( 1нвестицlи з265 1499183

довrOстрокових бiологiчних шсплвiв з2,7о

Iншi вrграти з285
,w!ilуlу

2896996 42,7808

л"Жffit.____ lillijiliFl,fp$ .:ýР":ý,ý. -798856

III. Рух коштiв у результатi фiпансовоiдiяльностi
Нqдходження вiд;

поверненIш кредитiв 3300

отрим:lнЕя позик з305

огримztння вiдсогкЬ фоялтi) 33l0
[ншi надходження 3340

Усьоrrс надходжень вiд фiнапсовоi дiяrьпостi з345

Вrграпr на:

надшшя кредитiв 3350

поташIення позик зз55

сrшагу вiдсожiв 33б0

Iпшi вlтгратлI 3380

Кориryвавня 3385

Ф,,'ffiЁ

l5005 82lз

Заrrишок коштiв на початOк року 3405 l7948 9,1з5

Залишок коштiв огримаrrий 3410

За.шлшок KoпrTiB перерахований 3415

Втшив змiци вalJIютню( KypciB ца зшrишок копrгiв 3420

Зашлшок коштiв на кiнець року з425 3295з 1,1948

* НаDхоёuсення в наmурмьнiй формi
* Вumраmu в наmурмьнiй формi

Керiвник (посадова особа)

Головний бргаmер (спецiалiст,
Еа якоI0 покJIадеIIо викоЕаIIЕя
обов'язкiв бухгаrгерськоi служби)

80з9б4

803964

189l29
l89129

/ _,r//
(ftr-"7|t"- ' тwбабаов

w
теоянuк См



Доддщ4
до Нацiовшьноre пшшсш (сmчдарту)

фхтатreр,сжш облiху в лершuому cerropi l0l
<I1оддяш фiшсошi звiшмi>

Устшrова

Тершторiя

фганiзаuiйнGцравова форма
I0сподарювzлння

Oprarr державного управлiння
Вид економiчноi дiяльностi

Одиниця вимiру: IpH
Перiодичнiсть: рiчна

Керiвник (посапова особа)

Головний бухгашер (спецiа.пiст,
Еа якоп) покпадено виконi!пIU{
обов'язкiв бухгалтерськоi сrryжби)

Велпкосорчинська заIвJIьноосвiтrrя саЕаторна
mKo:ra-irrTepHaT I-III ступенiв Миргородського

M_i5icT-epcTBo ос" вiти i 11ц1 Укрlнл

..]1уд-ь.5'9 _с-те,ry11 
ocBiTa

Звiт
про власний капiтал

за 2019 piK

Дgв Фir, Miýш, щФо)

зае,ЩРПОУ

коди
2020 01 01

22544812

5з00000000

430

1 1085

85.31

заКоАТУУ

заКоПФГ

заКОДУ
заКВЕ[

Форма Л!4-дс

теоянuк См

стsш Iýод

р!цý

Вtrесешй
кsпiш

Кеdтшу
дmцiцшr

ФiЕецсовЕf,
рmульmт

Кrпiтш у
цiлпрЕсмqваr

РФрDп
IIiлшв€

фiлrшсуЕrпшr
Рrюм

а 3 4 ý 6
,l 8 9

3uаuок м шчшк polc]t 1000 767з2lо 26l836 -3585240 4349806

I(орtqмнw:

3MiBa обrriкошi шшiш Ф10

Вмяпомшох 4о2о

Iпшi змiш 4030

СхорuцаilцI звцшк ш поwкроrЕ 1090 167з2lо 26l8зб -з585240 4349806

Пеwоцiвм amuBiа:

дФцirc (уцiвre) Фновш зrcобЬ 4l00

ДФцш (yцiш) в€шершGщ шiшшх
iнжцй 4l l0

.Щшliш ýцiвка) вемсrctriшьш швrв 4|2о

.Щшliшш ýпtiвка) дшштрковш бiщогiчЕцмЬ 4l30

ОМiцuп /Пфiцш за uiпнuй пqiоd 1200 l3925 l - l3925 l

3бйьuqш юпiмuу з пiйрuшспв 1210

зпццвuюпiшуз 1220

lцui шiвu о wiпцi 1290 l45262l |499l8з 295|8м

Рвшыiuуюаiюi 1300 145262l -lз925| l4яl8з 28|2553

Зшrшок шr rdпець potý| 4310 9l258зl 26l836 э12449| 1499l8з 1162з59



Установа

Територiя

Органiзацiйно-правова форма господарювzulнrt

Звiт
про надходження та використання коштiв загального фоЕду

(форма N 2м)
за 2019 piK

Валuкосорочuнська lаzалrьноосвitпня санапорна uлкола-iнmqнмп I-III стпупенiв MupzopodcbKozo

П ол п а в сь ка о бл а слпьЛ|I. П ол m ав а

,Ilодшк l
до ПФrдку смqдаЕш бюджФоi звimщi
Iрзпорядgкши Е одФжува.ш бrqджаш
кошЬ, звiвштi фовдм шшкообов'ковф
дФшноrc соцiuьвоrc i певсiйноrc
Фршувш
(пуm l ро1дiлу ID

за ед[рпоу

закоАтъrу
закопФгКомунальн а ореанiз ацiя (усtпано в а, з аlслаd)

показники
кЕкв
таlабо
ккк

код
рядка

Затвердхtено на
звiтппй piK

3атверджено на
звiтпий перiол фiк)

залишок нд
початок звiтного

potcy

IIадiйшло коштiв
за звiтний перiод

Фiк)

KacoBi
за звiтвий перiод

Фiк)

3длпшок
па кiцець звiтного

перtоду фоку)

2 з 4 5 6 7 8 9

Впдаткп та падання rсредитiв - усього х 010 15081875,00 15081875,00 14881133,71 14881133,71

у тому чшслi:
Поточнi видаткtл

2000 020 15081875,00 1488l,[l3,71 14881tr}3,71

Оплапа працi i нарац|ваншя на заробimну плапу 2100 030 I0543333,00 I0529956,78 I0529956,78

Оплапа працi 2l10 040 8625027,00 8625027,00 8бI3959,54 8613959,54

Заробiтrrа rшата 21l l 050 8б25027,00 86l3959,54 8613959,54

Грошове забезпечення вiйськовосrrуrкбовцiв 2||2 060

Нарацлванtlя на оплаmу працi 2 I20 070 19l8306,00 l9l8306,00 I9l5997,24 19I5997,24

Вuкорuсtпанtlя tповарiв i поспуz 2200 080 4528842,00 4349867,12 4349867,12

преdмеmа, маперiмu, облаdнання mа iнвенmаD 22I0 090 5237 I0,00 523710,00 5237 l0,00
Меduкаменmu mа перев'язуqаьнi маlперiолu 2220 I00 75065,00 75065,00 75065,00 75065,00

Проdуюпu мрчуванtu 22з0 1п I929Il3,00 1929l1з,00 I83 17I2,47 183 17 l2,47
Оплапа послуz (tqiM комунальнtlх) 2240 120 273219,00 270581,89 27058I,89

В ud ап юl н а Bi D ряdасення 2250 130 19435,00 14351,91 14351,91



l a 3 4 5 6 7 8 9

Видатки та заход.r спецiального призначенЕя 2260 l40
Оrшата комунальних посл)л та енерювосiiв 22,Io l50 l 708з00,00 l708300,00 l634.и5,85 l634445,85
оrrлата теrшопостачatнIтJt 2271 1б0 l204200,00 1203б38,85 l203638,85
Оплата водопостачlшЕя та водовiдведення 2212 |70
Отrлата елекц>оепергii 227з l80 5Mt00,00 430807,00 430807,00
Оrшата rтриродною газу 22,14 190

Оплата iнших енергоносiiв та iнmltx комунаьних посл)г 2215 200

Оrшата енергосервiсу 2276 21о

,ЩослiOсrcаня i розробкu, otqпlli засоdu по реалЬацii
dерсrcавнuх (реziональнttх) про?рltлl 2280 220

,Щослiлlсешrя i розробш, oKpeMi заходr розвитку по реалiзацii
державню( фегiонаьнюr) црограм

228l 2з0

OKpeMi за:rоди по реапiзацii державншr фегiональних)
процрам, 8е вiднесенi до заходiв розвrrгку

2282 240

Обоtуzовltсанttя борzовuх зобов'язапь 2400 250
Обслуzовумнtlя BllytпpituHix борzовuх зобов' яз ань 24I0 260
О бслуzосуванtlя зовнfuанiх борzовuх зобов'яэань 2420 270
Поtпочнi пlрансферmu 2600 280
Субсudii mа поtпочнi mраrcферпu пйпрuемсmвам
(усmановам, орzанiзацiялi,l) 2610 290

Пmочнi траrсферти органам державного управлiння iншrтх
piвHiB 2620 з00

Поточнi цансферти урядам iноземЕиl( держав та
мi:rcrародним оргаЕiзацiям 26зо з10

Соцiальне забвпечення 2700 320
вuплапа пенсiй i dопомоzu 27 I0 330
сmuпенdit 2720 340
Iншi Buшamu насаленню 2730 350
IHшi полпочнi еudаtпкu 2800 360 9700,00 1309,81 l309,81

Капiтальнi впдаткп 3000 з70
Прu l бання о сно в Hozo капiпtалу 3100 3,80

Прuёбання облаёнанм i преёмапiв dовzоспроковоzо
корuсtпування зII0 390

I{апim альне буd iвнuцпво (прudбанш) зl20 400
Капiтальне будiвншrгво (прт.rдбанм) житла 3 l2l 410

IGпiтшьне будiвпшrrво (придбанм) iнших об'скгiв эl22 420
I(апimальнuй ремонm 3130 430
Капiтаrьний ремоЕт жкглового фонду (примiщень) з l31 440
IGпiтаlъний ремоlтr iнmlTx об'екгiв з|з2 450
Реконсtпрукцiя па реопаврацiя 3]40 460
Рековструкцiя хоrгпового фонлу (примЦенъ) 3141 47о
Реконструкцй та реставрацiя iнших б'екгЬ з|42 480
Реставрачiя пам'rюк кульцryи, icTopii та архiтекryри з l4з 490



1 2 J 5 6 7 8 9

Сmворенм dерасавнuх запасiв i резервiв 3 150 500

Прudбання зелlлi mа не"uапqiальнш аюпuвiв з160 5l0
I(апiпл all ьн i п о а н сф о пt u 3200 520

Itапimальнi mрансф ерtпu пidпрuемспваr, (усmановаrl,
ореанiзацiя.л.l)

32 10 530

I(апiпальнi прансферпu opzaHaM d qclcaBloao управлiнllrl
iнчlш piBHiB 3220 540

I(апimшьнi tпрансферпu уряааJr, iноземнш dqlэсав па
мiuснаро dнuм орzанiзацiям 3230 550

I{апitпальнi прансферпu насаtалню 3240 560

Вrrутрiшне lgедпryваяня 4100 570

Н аd анм внулпр iluq ix lФ еduп, iB 41]0 580

Нqданяя lсpедlтгiв оргш{ам дФжавного управлiЕня iIшш
piвHiB 411 1 590

НqданЕя хредитiв пiдприемсrвам, установам, оргаt{iзацiям 4|12 600

Надаrшя iнших вrтутрiшвiх lgemlTiB 41lз 610

3овпiшпе кредпцваппя 4200 620

Наёанtlя зовнfuанiх tp еduпiв 42I0 630

lшlri видатки 5000 640 х 826064,00 х х х х
Нсровподiленi влцатки 9000 650

|Зшомршщщбщromir.

Керiвник

Головпий бухгалтер

" 10 " сiчня 2020р.

т

Тwбаба ОВ

теоянuк См



Звiт
про надходження i використання коштiв, отриманих як плата за посJIуги

(форма N 4-1м)
за 2019 piK

устаяова ;:;;:;';i;:;::r:";r#:#:;;#:" 
aa'alaop^a школа-iнmqлнаtп I-III ctttyпaliB MupzopolcbKozo

ОрганiзацiйнО-правова форма госполарюванЕrI Комунальна ореанiзацiл (1tстпанова, заtсllаd)

додщ 2
до Поряд(у шддаffi бrqD(ffiоi simфтi
роопФlдlW m одерхý/s!'м бци<ешц
кшi& звiпфтi фоЕдм шцообов'rзковФ
д€ршвоrc cqliшHorc i пеЕсiifuф
qрцуffi
(пунш l роздirrу II)

засдрпоу

за КоАТ)4/
заКоПФГ

Кдсовi за звiтнпй перiоп @iK)

3а пос.гтуги, цо надаоъся бюджегними устшоваI\.tп
згiдпо з ii основною лiяльяim



у mму чпспi:
Поточвi впдаткп

Дослidэrсам i розробкu, olpeMi эмоdu по реалiзацii'
Dерсtсамш (pezioHшbHm) проерм

Щослiдкевня i росробки, oKpeMi заtодr po:}BIfIKy по
реалЪацii державних фегiонмшюr) програм

Спuпыdii
Iншi шмаmч насацню

&peMi заходr по реалЬацii державних (регiонапьнж)
програм, яе вiднесенi до зшодiв розвитку

Обслуzовуванш эовнiшнiх борzовuх зобов'жань

Субсuёit mа поmочнi mраюфqпu пiёпрuемсmвам
(уопановам, орzапiзацiям)

Поtпочнi tпрансферmu opzaHaM dqсюавноео

Попочнi mрансферпч уряlаtt iяозолtнчх ёqсrcав па
мiэrнароёнчм орzанЬацiям

х

х
х

х
х
х

rHui попtочнi вttOапru



Прйбання облаdнанtя i преdмеmiв Ьоекmроruоео
корuсlпу8анltя

та реставрацй iншD( об'ФrЬ

Спворенм dерэсавнtоl запасiв i резqвiв
Прйбанм земli па ныалперiмьнuх аюrluвiв

Капiпшьнi прансферпu уряdш iнозеuнuх dержав

Керiвник

Годовний бухгалтер

" l0 " сiчttя 2020р.

Туобаба ОВ

Терянuк СМ



YcTаrloBa

Терlтгорiя

Звiт
про надходження i використання коштiв, оцrиманих за iншпми джерелами

власних надходжень
(форма N 4-2м)

за 2019 piK

Ваluкосорочuнська 3а2аJлъноосвitпня аанаmорна школа-iнmqнаm I-III сtпупенiв Мuрzороlськоzо
району ПолmавськоI обласноi раlu

,Щодшк 3
до Поряд(у сuqд8Ем бrqдкmоi шiшщi
ршФrJllil]км m одержувачшtr бlqrркm
кщЬ, звiшqi фоlrлм зшшнообов'rзкоюю
держшноm рqtiшноrc i пеЕсiйЕоm
ирцущш
(пуrm l р{sдiду ID

за€.ЩРПОУ

закоАттлr
заКоПФГ

п ол m а в сь ка о бл а qп b/fur. П ол m м а

Код та назва тrrповоi вЙомчоi класифiкацii видатсiв та кред}rýвzlнrrя мiсцевих бюджЕтiв 00б - Оргап з питапь освiти i науки
код та на3ва црограIvrноi класифiкацii видаткъ та цредитув€шнlt мiсцевюr бюджетiв (код та назва Типовоi гrротрамноi класифiкацii видапсiв та кредитуванЕя
мiсцевих бюджетiв) 0б11040 _ Наданпя загальпоi середньоi освiти загальноосвiтпiми школамп-iптерrrаiамп, загальноосвiтпiмп санаторпимп
школами_iптернатамп

Перiодичнiстъ: рiчна
Одивиця вимiру: грп. коп.

Завердкепо вд
звiшпr pk

3шпщок пr почдmк звiтЕоrо року

вц отриманих благодiйlшх BHeckiB, граrrтiв та дарункiв
Вiд пiдприемств, оргапiзаrriй, фiзичяих осiб та вiд irпrrlлr бюдкетяж
установ для виконлrня цiльовrоt заходiв, у юму числi заходiв з
вiдчlження для суспЬних псгреб земельвlлt дiлянок та розмiщення
на цих iвшж б'сmiв нерlжомого Mafura" цо перебуваrогь у привапriй
шасностi фiзичних або



Вппцлх та прфесйно,тежiчяrrх rrшчаJБнIr( зшадiв вiд розмiщення
на депсвптах тимtIасово вiльнrх бrqDr<етlих rопrгiв, оцlимаrrж за
наддшя шIатвих пшл)rг, якщо Taý!}l закладам законом Еqдшrо
вцповИне право; кошпr, цо Фримуюlъ державяi i комунагьнi вищi
павчапьнi закла,ци, державнi пауковi усmrови, державнi i KoMyHalbHi
закпад{ куБц|ри як вiдсогюr, HapaxoBaHi на заrишок копггiв па
пOmtпж ра(уЕках, вiдкрlглоt у банках дерх<авпого сепору для
ровмiщенrrя власяю( над(одкень, оrримапю( як IuIaTa за поспуги, що
надаоться ними згiдпо з основЕою дiшнiспо, благодйпi внески та
ryдтти

вц реалiзацii мйвовж прав на фiльми, вихiдri матерiалп фйьмiв та
фiльмокопй, cTBopeHi за бюдrхепri коtптя за дерхавним замоыIеншIм
або науиовах фiндIсовоi пi

Оrшата ilшrюt епергоносiiв та iнших KoMyHaJrьHIr( посл)г

,Щослйшм i розробru, otpeMi зшdч по реалiзацii ёерсеавнtм

ОФемi заходл по решriзацii державнrтх фегiовальж) црогрlм, не
вi,цнесенi до заходiв розвитý/

Субсuёii mа поmочнi mрансферпч пidпрuемспвам (усmанвш,



2 3 4 5 6 1 8 9 l0 l1 12

Попочнi mрансфqпu орzанш dерlсавноzо упраапiнrrя iншuх piBHiB 2620 360 х ) х х х х
Попочнi прансферпч уряОам itозынuх ёерасае па мiсенарйнш
ореанЬацiяtl 2630 370 х х х х х х
Соцiальttе забвпоrcнпя 2700 зЕ0 х х х х х х
вummапжiti i dопомш 27l0 39о х у х х х х
спuпенdii 2720 400 х х х х х х
Iншi мплапч насuенню 2730 4I0 х х х х х х
IHuli попоцпt вudшю 2800 12о х х х х х х

кrпlтrльнl вrдrткл зOlю 430 793164,00 х х х х 793164,00 х х
Прud бапм осаовно2о капirпалу 31lп ,U0 793lм,lп х х х х 7931м,01 х х
Прudбанм облаOнанtв i пре)мепiв dов?оспроковоzо корuспування 3] 10 150 793l64,00 )l Y х х 7931м,00 х х
Капimальне Фdiвнuцmво (прudбанtв) зl20 460 х х х х х х
Капiтальне булiвшrцrво (прщбдIЕя) rо{тла з121 47о х х х х х х
Капiтальне будiвницгво(прплбаtfrя)iнших о6'скгiв 3|22 480 х х х х х х
Капiпшьнuil ремопп 3130 190 х х х х х х
Капiтальшлйремоlrтяоrглового фопдl (примiщень) зlзl 500 х х х х х х
Калiта:ший ремоrп iвпшr о6'еlоiз зlз2 5l0 х х х х х х
Ра<онсmдпlИ mа р Фп авр ацiя зl40 52о х х х х ,
Реконструкцiя хогглового фвдr (примiщеrъ) зl4l 5з0

Реконструкцiя та р€gтаврацiя iяппD( об'€rоЬ з|42 5,к) х х х х х х
Реставрацiя пам'яюк rульryри, icTopii та архiтекryри 3143 550 х х х х х х
Спворвш dерсtсавпш запrciв i pBqlBiB 3150 560 х х х х х х
ПрuOбапttя зылi mа неuшерiмьнш amuBiB 3160 570 х х , х х ,
Капiпtмьнi tпрансф eptlu 3200 ,Е0 х х х х х х
Капiпальнi mрансферпu пidпрuемспоам (успановам, ореанЬацiям) 3210 59о х х х , х х
КапЬпмьнi прансфqmu opzaHaM dерасавюzо 1пlршiнm iншuх piBHiB 3220 600 х х х х х х
Капitпалънi mрансферmч уряёам iнозаtнш dqюкав па мiэrcнароdмtм
орzанЬацiмt 32з0 610 х х х х х
Капimапьнi прансферпu населенню 3240 620 х х х х х х

ВЕуIрlшЕ€ кредгцваппя 41ш 630 х х х х х х
НаДаrrrrя внlrцlir*iх кредrтrЬ 41!0 640 х х х х х х
надання кредитiв оргдrам державното управлiяня iнших piBHiB 4ltl б50 х х х х х х
Нqдшпя It1lед.rтiв пiдприемствам, усгановам, органiзацiям 4|12 660 х х х х х х
Надання iяшlтх вrrугрiшнiх кредитiв 4l lз 670 х х х х х х

Зовrlшшс кредrryваппя 420{) бЕ0 х х х х х х



l 7 з 4 5 6 7 8 9 l0 1l 12

надаtпI зФшiпвiх rDедmь 42lo бrк) х х х х х х

Ке,рiвпик

Гоrrовнlй бщгагrер

" 10 ! сiшя 202ф.

ТwбабаОВ

теоянuксм


