
,iIt1.1lа,гоrс l

до LIацiона-цьНого по,ложенtIя (стандарту)
бt,хга.l,герсыiого обrI iKy, в дерпiавно]\,1у

,r, сек,горi l0l lr]lодаrrня фiнаноtlвоi
звiтносr,i>

форма господарювання

Орган державного управлiння
вид екопомiчноi дiяльностi
Одиниця вимiру: грн.
Перiодичнiсть: квартальна, рiчна

!епартамент освiти i науки
Чернiвецькоi ОДА за КО!У

за KBElJ14]гальна середня ocBiTa

БАлАнс
на 1 сiчня 2018 покч

Коди
18l01 l0r

32750757

7310600000

430

85.31

Актив
а М 1-дс

Код
рядка

на початок
звiтного пепiолч

На кiнець звiтного
пепiопч

1 2 з 1
r. пl1(r)IttAtlUUBr АктиВи
OcHoBHi засоби: i 000 9 l89 001 9 030 бз8первiсна BapTicTb 001 l2 578 9l2 12 627 986знос 002 зз899l1 3 597 з48Iнвестицiйна Hep1o<oMicTb ; 0l0

}epBicHa BapTicTb 0l l
знос 012

Нематерiальнi активи: 020
, первiсна BapTicJb 02I

накопичена амортизацiя 02,2
Незавершенi капiтальнi iнвестицii 0з0 l46 792 89 2з9
Довгостроковi бiологiчнi активи: 0,10

первiсна BapTicTb 04t
накопичена амортизацlя 1042

Запаси
1 050 бl l 705 663 1 16Виробництво
1 060

поточнi бiологiчнi активи 1 090
Усього за роздiлом I
II anTEI л IJr,/-rI>r л If ,

t 095 9 947 498 9 782 99з

цOвгострокова деOlторська заборгованiсть I l00 h t, f\ \l
,Щовгостроковi фiнансовi iнвестиuiij
тому числi: i l10 у с0(

Ёlпь-г
р,iч],,,с,l , рАиOнi
!a.rhF|ll ir/\'.'цiннi папери, KpiM акцiй 1lll _чt Гп|DLчDпчl
л г 1-1 ll I,T гакцii та iншi форми участi в капiталi 1ll2

(j;lf.liд1,1bI
й И}ll,,'l}lД 

} Ъ,10 , 
01 '"!u,rЙ/



додатка 1

Поточна дебiторська заборгованiсть:
за розрахунками з бюджетом l l20
за розрахункаNIи за товари. роботи,

послуги l l25

за наданими кредитами 1lз0
за виданими авансами 1 lз5
за розрахунками lз соцlального

с,грахування 1 l40

за внутрiшнiми розрахунками 1 l45
iнша поrочна дебi lopcbкa заборгованiсt r,

l l50

Поточнi фiнансовi iнвестицii ] l55
Грошовi кошти та ik еквiватrенти

розпорядникiв бюджетних коштiв та
державних цiльових фонлiв ч:

нацiональнiй валютi, у тому числi в: l 160 з7 953 |з9 670

l

кас1 1lбl
казначеиствl l 162 з7 95з 1з9 670
установах банкiв 1 163

iноземнiй Ba,rKlTi 1 l65
Кошти бюджетiв та iнших клiентiв на:

€диному казначейськомч Dахчнкч 1 170
paxyнK.lx в ycTaнoB€lx банкiв, у

томч числi:
l 175

в нацiон€lJlьнiй валютi 1 l76
iноземнiй ва"rютi l 117

Iншi фiнансовi активи 1180

Усього за роздiлом II 1 195 37 953 r39 б70
III. ВИТРАТИ МАЙБУТНIХ
пЕрIодIв 1 200 6 650

БАлАнс 1300 9 985 451 9 929 3|3

пАсив Код
Dядка

на початок
звiтного перiоду

на кiнець звiтного
пепiолч

1 2 3 4
I. ВЛАСНИЙ КДПrТДЛ ТА ФIНАНСОВЙ и рЕзуль лт
внесений капiта.r 1 400 9 l89 00l 12 627 986
Капiтал у дооцiнках l410
Фiнансовий результат l 420 649 658 -1

,781 912
Капiтал у пiдприемствах l4зt)
Резерви

1 r+/+0

Цiльов9 фiнансування 1 450 146 792 89 2з9
Усього за роздiлом I 1 495 9 985 451 9 929 зlз
п. зоБов,язАння
.Щовгостроковi зобов'язання :

за цiнними паперами ] 500 л U
за кредитами l5 l0
iншi довгостроковi зобов'язання l 520

Поточна заборгованiсть за довгостроковиNrи
зобов'язаннями l 5з0 0БлАtтг

{,;lt,li}i.illgl
ЁИlltJlllД?Ъ i,P,,10 l,01 

ZO1B



ння додатка 1

Поточнi зобов'язання:

за розрахунками за товари,

ками з оплати працi
за розрахунками iз соцiального

за вrгутрiшнiми рQзрахчнками
iнtlli поточнi зобов'язання, з них:
за цiнними я Ч',,'' с',|'' РАиOн i

lУаДОХОДИ МАЙБУТНIХ П Е PI ОДI В с ilгJ i tili I

6ýtiЖКГt-,%
CTaTHiK I. В.

(iHiurarи та гtрiзвишlе)

Костенюк М.М.
(пrдrrпс) (iHiцta_lrr.l та прiзвище)
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lаяI(оIо / .r'
бухгалтерсько' 

dд. ---/.]чJ;/ {. l\t ,,,

,5i:,],,: '.,,._:

"-',:_1_,;11----


