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Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №21 м. Житомира надає звіт за 2018 рік, згідно 
» 

Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних 

коштів, звітності фондами загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного 

страхування, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.01.2012 № 44 (у 

редакції наказу Міністерства фінансів України від 07.02.2017 року №44 із змінами та 

доповненнями) та Порядку заповнення форм фінансової звітності в державному секторі та 

Змін до Національного положення(стандарту бухгалтерського обліку в державному секторі 

101 «Подання фінансової звітності», затвердженого наказом Міністерства фінансів України 

від 28.02.2017 № 307 (із змінами). 

Перелік форм звітності, що подаються: 

Назва форми 
ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ 

«Баланс» (форма № 1-дс), додаток 1 до НП(С)БОДС 101 
«Звіт про фінансові результати» (форма № 2-дс), додаток 2 до НП(С)БОДС 101 
«Звіт про рух грошових коштів» (форма № 3-де), додаток 3 до НП(С)БОДС 101 
«Звіт про власний капітал» (форма № 4-дс), додаток 4 до НП(С)БОДС 101 
«Примітки до річної фінансової звітності» (форма № 5-де), додаток 5 до НП(С)БОДС 101 

БЮДЖЕТНА ЗВІТНІСТЬ 

«Звіт про надходження та використання коштів загального фонду» (форма № 2д, № 2м), 
додаток 1 
«Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги» (форма № 
4 - Ід, № 4 - їм), додаток 2 
«Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних 
надходжень» (форма № 4 - 2 д, № 4 - 2м), додаток 3 
«Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду» (форма № 
4 - Зд, № 4 - Зм), додаток 4 



«Звіт про заборгованість за бюджетними коштами» (форма № 7д, № 7м), додаток 7 
«Звіт про заборгованість за бюджетними коштами» (форма № 7д, № 7м), додаток 7 
Пояснювальна записка, додаток 10 
Довідка про підтвердження залишків коштів загального та спеціального фондів 
державного або місцевих бюджетів на реєстраційних (спеціальних реєстраційних) 
рахунках, додаток 12 
Довідка про підтвердження залишків коштів на інших рахунках клієнтів Державної 
казначейської служби України, додаток 13 
Реєстр про залишки коштів загального та спеціального фондів державного (місцевого) 
бюджету на реєстраційних (спеціальних реєстраційних), інших рахунках, відкритих в 
органах Державної казначейської служби України, та поточних рахунках, відкритих в 
установах банків, додаток 14 
Довідка про спрямування обсягів власних надходжень, які перевищують відповідні 
витрати затверджені законом про Державний бюджет України (рішенням про місцевий 
бюджет), додаток 21 
Довідка про дебіторську заборгованість за видатками, додаток 24 
Довідка про дебіторську заборгованість за видатками, додаток 24 
Довідка про дебіторську та кредиторську заборгованість за операціями, які не 
відображаються у формі № 7д, № 7м «Звіт про заборгованість за бюджетними коштами», 
додаток 27 

Номери додатків за формами, які не подаються у зв'язку з відсутністю показників: 
Номери додатків 

додаток 5 
додаток 6 
додаток 8 
додаток 11 
додаток 16 
додаток 17 
додаток 18 
додаток 20 
додаток 23 
додаток 25 
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