
о з, / о , 

до Національного положення (стандарту) 
бухгалтерського обліку в державному секторі 101 
"Подання фінансової звітності" 

ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ НІКОПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ~~ 

Установа 
Територія 
Організаційно-правова форма 
господарювання 
Орган державного управління 

Дата (рік, місяць, число) 

Орган місцевого самоврядування 
Міські, районні у містах ради та їх 
виконавчі комітети 

за ЄДРПОУ 
за КОАТУУ 

за КОПФГ 
за КОДУ 

Вид економічної діяльності Державне управління загального характеру за КВЕД 

Коди 
2017 10 

02312465 

420 
1009 

84.11 

01 

1211600000 

Одиниця виміру: грн. 

Періодичність: квартальна , річна 

БАЛАНС 
на 1 жовтня 2017 року 



/ 
/ 

Акти із Код 
рядка 

На початок 
звітного періоду 

На кінець 
звітного періоду 

1 2 3 4 1. НЕФІНАНСОВІ АКІ ИВИ —— 
основні засоои: 1000 81 582 81 582 

первісна вартість 1001 182 475 182 475 
знос 1002 100 893 100 893 

інвестиційна нерухомість: 1010 -

первісна вартість 1011 -
, . .... 

знос 1012 -

Нематеріальні активи: 1020 - _ 
первісна вартість 1021 -

накопичена амортизація 1022 - _ 
Незавершені капітальні інвестиції 1030 - _ 
Довгострокові біологічні активи: 1040 - . 

первісна вартість 1041 - _ 
знос 1042 -

Запаси 1050 3 898 13 141 
Виробництво 1060 - _ 
Поточні біологічні активи 1090 -

Усього за розділом І 1095 85 480 94 723 
II. ФІНАНСОВІ АК 1 ИВИ 
нові острокова деоіторська заборгованість 1100 -

Довгострокові фінансові інвестиції 1110 - _ 
Поточна дебіторська заборгованість: 

за розрахунками з бюджетом 1120 - -

за розрахунками за товари, роботи, послуги 1125 -

за наданими кредитами 1130 - -

за виданими авансами 1135 -

за розрахунками із соціального страхування 1140 - _ 
за внутрішніми розрахунками 1145 - -

інша поточна дебіторська заборгованість 1150 - -

Поточні фінансові інвестиції 1155 - -

Грошові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів та 
державних цільових фондів у: 

національній валюті, у тому числі в: 1160 - -

касі 1161 -

казначействі 1162 - -

установах банків 1163 - -

іноземній валюті 1165 - -

Кошти бюджетів та інших клієнтів на: 
єдиному казначейському рахунку 1170 - -

рахунках в установах банків, у тому числі: 1175 - -

в національній валюті 1176 - -

в іноземній валюті 1177 - -

Інші фінансові активи 1180 - -

сього за розділом II 1195 -

III. ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ 1200 -

БАЛАНС 1300 85 480 94 723 



І. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ 

На початок 
звітного періоду 

Продовження додатка 1 
На кінець 

звітного періоду 

за цінними паперами 1500 
1510 

ІНШІ довгострокові зобов'язання 1520 
1530 Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 

за платежами до бюджету 1540 
1545 розрахунками за товари, роботи, послуги 

1550 
1555 

за розрахунками з оплати праці 1560 
за розрахунками із соціального страхування 1565 
за внутрішніми розрахунками 
інші поточні зобов'язання 

1570 
1575 

Усього за розділом і 
III. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

1595 
1600 

IV. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ 
БАЛАНС 1700 

1800 85 480 94 723 

Заступник міського голови - начальник 
фінансового управління 

Головний спеціаліст 

пис) 
Давидко Олена Миколаївна 

(ініціали та прізвище) 

Рак Людмила Олексіївна 
(ініціали та прізвище) 


