
Вiдмiтка про одержання 
(штамп контролюючоrо органу, до якоrо подаеться 

Звiт про використання доходiв (прибуткiв) 
неприбутковоi opraнiзaцii) 

ЗВIТ 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Мiнiстерства фiнансiв Укра1ни 
17.06.2016 року № 553 

(у редакцil наказу Мiнiстерства 
фiнансiв Укра1ни 
28.04.2017 № 469) 

х Звiтний 
1 про використашш доходiв (прибуткiв) 11еприбутковоi орга11iзацii - Звiтний новий 

2 

3 

Звiтний (податковий) перiод 
2018 року 

Звiтний (податковий) перюд, що 
уточmосrься року 

Неприбуткова установа (органiзацiя): 

1 Мiсяць 
1 

1 1 Х I Рiк 

1 Мiсяць 
1 

1 1 - 1 Рiк

4 ГРОМАДСЬКА СШJША "МУНIЦIПIАЛЬНА ЕНЕРГIЯ" 

5 1 Код за €ДРПОУ 3 1 39663069 

(повне найменування згiдно з реестрацiйннмн документами) 

- Уточmоючий 

Податкова адреса: Поштовий iндекс 1012101910
6 02090, КИ!В, вулиця Сосюри, 5 Телефон 1 

Мобiльний телефон -

Факс -

7 Рiшення про включения неприбутково1 органiзацi1 до Реестру неприбуткових установ та органiзацiй: 
дата 14.04.2015 № 58 

8 1 Ознака неприбутковостi opraнiзaцii' о о 3 

9 ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА IНСПЕКЦIЯ У ДНIПРОВСЬКОМУ РАИОНl ГОЛОВНОГО УПРАВЛIННЯ ДФС У 
М.КИ€ВI 

(найменування контроmоючого органу, до якого подаеться Звiт про внкористання доходiв (прибуткiв) неприбутково1 органiзацi!) 

Показники Код 
рядка Сума 

1 2 3 
Частина 1 

Доходи 11епр11бутковоi орга11iзацii 1 41 800 
(сума рядкiв 1.1- 1.11) 

фактично одержане фiнансування бюджетно1 установи (органiзацil) за загальним фондом 1.1 -

залишки коштiв бюджетно1 установи (органiзацil) на спецiальних рахунках, що перейшли 1.2 -

з попереднього року 
доходи, одержанi бюджетною установою (органiзацiею), що зарахованi на рахунки 1.3 -

спецiального фонду цiе1 установи (органiзацil) згiдно iз затвердженим у встановленому 
порядку кошторисом 
дотацi1 (субсидil), фiнансування, отриманi з державного або мiсцевого бюджетiв, 1.4 -

державних цiльових фондiв або у межах технiчно1 допомоги 
вартiсть активiв (коштiв або майна), вартiсть товарiв (робiт, послуг), отриманих для 1.5 -

реалiзацil мети (цiлей, завдань) та напрямiв дiяльностi, визначених установчими 
документами, та/або для здiйснення неприбутково1 (добродiйноl) дiяльностi, передбачено1 
законом для релiгiйних органiзацiй 
надходження у виrnядi безповоротно1 фiнансово1 допомоги, добровiльних пожертвувань, 1.6 41 800 
милосердя тощо, у тому числi: 
благодiйна допомога 1.6.1 41 800 
rуманiтарна допомога 1.6.2 гд -

2 

(грн) 



суми коштiв або варюстi спецiальнlос засоб
бронежилетiв, вигI]ювJ,IеЕих вiдповiдно до вiйськових стандартiв), технi.lних заообiв
спостереженнrI, лiкарських засобiв та медиrIних виробiв, засобiв особисюi гiгiени,
продуктiв харчуванrul, пред.rетiв речовою зафзпечентrя, а також iнших юварiв, викоцаних
робiт, наданИХ посJý/г за перелirсом, що визнаЕIаgгьоя Кабiнетом MiHicTpiB Украiни, якi
добрOвi:lьнo перерахOвацi (переданi) Збройнrш Силам Украiни, Нацiональнiй гварлii
Украiни, Слrэкбi фзпеки Украiни, Слrrкбi зовнiшньоi розвiдки Украiни, fiержавнiй
прикордоннiй сrцокбi Украiни, MiHicTepcTBy внутрiшнiх справ Украiни, Управтiнr*о
державноi охорони Украiни, Щержавнiй сщхбi спецiальною зв'язку та захисту iнформацii
Украiни, iншлм yTBopeHlml вiдповiдЕо до законiв Украiни вiйськовлш формуванняЙ,iх
з'еднанням, вiйськовtд.t .Iастинам, пiдроздiлам, ycTaEIoBaM або органiзацiям, що
утримуються за рахунок коштiв державIrою бюджеry для потреб забезпечентц проведенЕuI
антитерористичноi операцii

1,6.3

1.7

1.8

пасивн1 доходи 1.9
варtlсть активlв, отриманих у раз1 припиненшI юридиllноi особи (у результатi ii лiквiдацii,
злиття, подirry, приеднаншI або перетворентrя)

1.10

1нш1 доходи 1.1l
Впдатrси (витратш) неприбутrсовоТ органiзацii
(сlма рядкiв 2.1-2.6)

,,
41 800

2.1,

2,2

BapTicTb акгивiв (коштiв або майrrа), вафсi
(переданих) дrя фiнансувантrя видаткiв на утримання неприбутковоi органiзацii, реалiзацii
мети (цiлей, завдань) та напрямiв дiяльностi, визначени}i ii установчIа,rи доч/меЕтами,
таlабо для здiйснення неприбутковоi (добродiйноi) дiяльностi, передбаченоi законом для
релiгiйних органiзацiй

2.з

2.4

благодiйна допомога 2,4.|
ryманlтарца допомога 2.4,2гд
сlми коштiв або варюстi спецiальних засобiв iндивiд,
бРОНеЖИЛеТiВ, ВиююВ,IIених вiдповiдl-то до вiйськових стандаргiв), технi.Iних засобiв
спостереженIilI, лiкарських засобiв та медиrIних виробiв, засобiв особистоi гiгiсни,
продуктiв харчув€IнIUI, пред,rетiв речовою зафзпечення, а також iнших ToBapiB, викоЕац!rх
робiт, наданих rrослуг за перелiком, що визначаgгься Кабiнетом MiHicTpiB Украiни, якi
добровiльно перерахованi (переданi) Збройнш Сшtам Украiни, Нацiональпiй гвардii
украiни, Сryкбi фзпеки Украiни, Сrцокбi зовнiшньоi розвiдки Украiни, [ержавнiй
прикордоннiй сrrrдбi Украiни, MiHicTepcTBy внутрiшнiх справ Украiни, Управпiнr*о
державноi охороци Украiни, Щержавнiй слу,rtбi спецiального зв'язrсу та захисту iнформацii
УКРаiНИ, iНШlа.t утвореншl вiдповiдно до законiв Украiни вiйськовrпл формуванrшм, ix
з'сднанням, вiйськовшt частинам, пiдроздiлам, установам або органiзацiям, що
утриN,r}.Iоться за раьунок коштiв державIIою бrоджеry, для потреб зафзrrе.rенн.я проведенrUI
антитерористичцоi операцii

2.4,з

варгlсть акгивiв, передаЕих iншлпи неприбугковшr.t органiзацiям або зарахованих до
бюджетl в рез}пьтатi лiквiдацii (злитм, подлу, цриеднашц або перетворенrrя)

2.5

iншi видатки (витрати) 2.6 41 800
Частина II

Сулrа операцii (операцiй) нефльовою використання акгивiв, у Ъому числi з
r}манlтарна допомога з.l гд
вapгicтьаrгивiв(кoштiвабoмайна),ваpгicтьтoваpiвфoбiт,пocф@
ЦiЛi iНШi, нiж фiнансуванlш видаткiв на утримацнrI лтеприбугковоi органiзацii, реалiзацii
МеТИ (ЦiЛеЙ, завдань) та напрямiв дiяльностi, визЕачених устаuовtlими лоц/ъ,{ентами,
таlабо для здiйснення неприбутковоi (добродiйноi) дiяльностi, передбаченоi законом для
релiгiйних органiзацiй

з,2

Щoхoди(пpибyтки)абoiх.rаcтици,щopoзпoдiленicepедз@
неприбутково1 орrанiзацii, працiвникiв (KpiM оIUIати ixHboi працi, нарахувацrUI единоtl)
соцiальrrою внесIф, .rленiв органiв управпiнrrя та iнших пов'язаних з ншrи осiб

4

Об'ект оподаткуваI]нrI фядок 3 + рядок 4) 5

6



Виправлення помIIлок J

ЗбЙiшенrя (зменшення) податковою зобов'язання звiтного (податковою) перiо.ry, що

уточнюеться (позитивне (вiд'емне) значенIuI (рядок б - рядок б Звiry про використанFш

доходiв (прибуткiв) неприбутковоi органiзацii, який уточrшосться)), або рядок 7 таблицi2
додатка ВП до рядкiв 7-9 Звiry про використання доходiв (прибуткiв) неприбутковоi

органiзацii (+, -)

7

Сlма штрафу (5 %) при вiдображеннi цедоплати у складi Звiry про використанIuI доходlв
(прибуткiв) неприбутковоi органiзацii, який подаеться за звiтниЙ (податковиЙ) ПеРiод, ЩО

настае за перiодом, у якому виlIвiIено фаrг заниженнjI податковою зобов'язанrТЯ (РЯдок 8

таблицi 2 додатка ВП до рядкiв 7-9 Звiry про виIюристанrrя доходiв (прибуткiв)

неприбутковоi орmнiзацii)

8

@HIrI вимог пiдгryнкry 129.1.3 tIункц, 129.1 отатгi l29 шавul2
роздiлу II Податковою кодекоу Украiни, або рядок 9 таблицi 2 додатка ВП до рядкiв 7-9
Звiry про викориотанIuI доходiв (гrрифгкiв) неприбутковоi органiзацii

9

Сlма штрафу (З %о) при вiдображеннi недогrпати в уточЕююаIому Звiтi про викорисТанrul

доходiв (прибуткiв) неприбутковоi органiзацii фядотс 1 хЗ 0/")
10

наявнiсть додаткiв а гд, вп Фзб

Наявпiоть поданих до Звiry про
використання доходiв

(лрибу r KiB) ltелрибу гковоi
органiзацii додаткiв

- форм фiнансовоi звiтноотi 6

Балано
(Звiт про

фiнаноовий
оmн)

Звiт про

фiнаноовi
резульъти
(Звiт про
оукупний

дохiд)

Звiт про
рух

грошових
коштiв

Звiт про
влаоний
капiтал

Примiтки
до рiчноi

фiнаноовоi

Фiнансовий звiт
оуб'скm малою
пiдприемництва

Спрощений фiнансовий звiт
оуб'екта малою
пiдприемництва

Звiт про

результати
фiнансовоi

дiяльноотi 7звlтноот1 Балано Звiт про

фiнаноовi
резyльтати

Балано Звlт про

фiнаноовi
резчJIьтати

х х

наявнiсть
доповнення 8

Ns з/п Змiст доповнення

l - ,/ ,//
Iнформацiя, наведеЕа у Звiтi tIро використанIuI доходiв
достовiрноIо.

n'" ,/' ,l
пдЙOуйiв), Ъеприбугковоi органiзацii та додатках до нь

"r/ i ,'

ою, е

Датаподання l1l2| l012l lТl0lI
Кеоiвник (чповноважена особа) l /' ,lffi L_---ъ*
фесстрацiйний номер облiковоi картки
платника податкiв або серiя (за наявностi) та номер

Олекса
,} та

паспорта 9 
)

Головний бргалтер (особа, вiдповiдальна за

).
I

м. п.
(за паявностi)

'' 
' -l, ,/'

ведеЕIUI бргалтерською облi

платника Ilодаткiв або серiя (за наявностi) та номер
паопорта 9 

)

т-Зшпча.ш m{ер rffirщарноrc мiсяця, В якому порушенО вимош trункry 133,4 сrmi l33 роздiлу lII Подmковою кодексу Украiни та нараховане подшковс зобов'язанш з подmку

на приб}тоК пiдприсмсв, Звiт лро викорисТ""м доходiВ (прибуrкiв) неприбуIковоi орmнiзацii складатьСя за перiоД з лочаткУ року (або з почmку визнанш орmнiзацii

неприбlтковою в усmновпеному порядку, якщо mke в!внанш вiдбулося пiзнiше) по останнiй день мiсяця, в якоьту вчинено mке порушенш.

4

5

6

Зшначаfrься бшова (основна) сmвка податку на приб}ток у вiдсотках, яка всmновлена пуншом 136,1 oaшi 136 роздiлу Ш Податковоrc кодексу Украlни.

Заповюшься у ршi самоmiйною виправленш помшки(ок) шлжом )лочненш покшникiв Звiry про використанш доходiв (прибlткiв) неприбlтковоi орmнiзацii вiдповiдно до
cTaтi 50 пави 2 роцiлу II Подmковою колексу Украiни,

У вiдповiднlж клiтинках прошвпяmься позначка ((+)).

Заповюmься у ршi злiйсненш операцiй з ryманiтарною допомоrcю,
Подасься вiдповiдно до пунктУ 46.2 mmi 46 роздiлу I ПодаТковою кодексУ Украiни ршом зi Звiтом про використанш доходiв (прибуrкiв) неприбуIковоi орmнiзацii. Фiнансова

звiтнiсть е додmком до Звiry про викорисmнш доходiв (прибугкiв) неприб}тковоi орmнiзачii m йою невiд'смною чаmиною,

Заповmmься бIоджетними уffi новами (орmнiзацiями).

Заповmmься у ршi поданш ршом зi Звiтом про влtкористанш доходiв (прибlткiв) неприбуrковоi орmнiзацii доповненш,

серiя (за HaBHocTi) та номер паспорта з8начаються для фiзшнц осiб, якi мають вiдмiтку у паспортi щ)о право злiйсmвати буль-якi шатежi за серiею та номером паспорта,

I{я частина Звiту про використання доходiв (прибуткiв) неприбутr<овоi органiзацii заповнюсться посадовими (службовими) особами
юнтролюючоГо органу, ло яюгО подасться Звiг про виIФриатання доходiв (прибlткiв) ноприбутtсовоi органiзацii

7

8

9

Вiдмiтка про внесення даних до елекгронноi бази податковоi звiтностi "_" _ 20_ року




