
                                                                                                        
  
 

 

ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

( сьома сесія восьмого скликання) 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

08 квітня 2021 року 

 

Про затвердження проміжного 

ліквідаційного балансу  

комунального закладу «Центру 

надання соціальних послуг  

Засульської сільської ради» 

 

На виконання рішень Лубенської міської ради від 26.11.2020 року «Про 

початок реорганізації сільських рад шляхом приєднання до Лубенської 

міської ради Лубенського району Полтавської області», та від 17.12.2020 

«Про припинення шляхом ліквідації юридичних осіб-структурних підрозділів 

виконавчого комітету Засульської сільської ради», розглянувши поданий 

комісією з ліквідації комунального закладу «Центру надання соціальних 

послуг Засульської сільської ради» проміжний ліквідаційний баланс, 

відповідно до ст. 111 Цивільного кодексу України, Закону України «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впорядкування 

окремих питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування та 

районних державних адміністрацій», керуючись ст.26, ст.59, ст. 60 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
 

міська рада    в и р і ш и л а : 
 

1. Затвердити проміжний ліквідаційний баланс комунального закладу 

«Центру надання соціальних послуг Засульської сільської ради» (код 

ЄДРПОУ: 43055262, юридична адреса: вул.Молодіжна, 78, с.Засулля, 

Лубенський район, Полтавська область, 37552), (додається). 

         2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

Лубенського міського голови з питань діяльності  виконавчих органів ради  

Харченко І.В. та постійні депутатські комісії з питань планування бюджету 

та фінансів та з питань житлово-комунального господарства, комунальної 

власності та екології. 

 

 

Лубенський міський голова              Олександр ГРИЦАЄНКО 



 

Пояснювальна записка 

до рішення сьомої сесії 

Лубенської міської ради від 08.04.2021 р. 

«Про затвердження проміжного ліквідаційного балансу комунального 

закладу «Центру надання соціальних послуг 

Засульської сільської ради» 

 

На виконання рішень Лубенської міської ради від 26.11.2020 року «Про 

початок реорганізації сільських рад шляхом приєднання до Лубенської міської 

ради Лубенського району Полтавської області», від 17.12.2020 «Про припинення 

шляхом ліквідації юридичних осіб-структурних підрозділів виконавчого 

комітету Засульської сільської ради», та від 24.12.2020р. «Про припинення 

шляхом ліквідації Комунального закладу «Центр надання соціальних послуг 

Засульської сільської ради» надається на затвердження комісією з ліквідації 

комунального закладу «Центру надання соціальних послуг Засульської 

сільської ради» проміжний ліквідаційний баланс.  
 

 

Голова ліквідаційної комісії                            Жанна ДАЦЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  Мiнiстерство соцiальної полiтики України  

Територіальний центр соціального обслуговування  

(надання соціальних послуг) Лубенської мiської ради  
37500,  вул.Григора Тютюнника, 21 м.Лубни , Полтавської областi,                                

 тел. 77-336, факс (05361) 73-838 e-mail:  tercentr @lubnyrada.gov.ua                                 

  код ЕДРПОУ 37710441, МФО 831019 

 

____.2021р.  № 01-17/ ___                        
  

                                                                                          Міському голові 

                                                                                          Грицаєнку О.П. 

                                                                  

  

              

Клопотання 

 

          На виконання рішень Лубенської міської ради від 26.11.2020 року 

«Про початок реорганізації сільських рад шляхом приєднання до Лубенської 

міської ради Лубенського району Полтавської області», від 17.12.2020 «Про 

припинення шляхом ліквідації юридичних осіб-структурних підрозділів 

виконавчого комітету Засульської сільської ради», та від 24.12.2020р. «Про 

припинення шляхом ліквідації Комунального закладу «Центр надання 

соціальних послуг Засульської сільської ради» надається на затвердження 

комісією з ліквідації комунального закладу «Центру надання соціальних послуг 

Засульської сільської ради» проміжний ліквідаційний баланс.  

 

         Заздалегідь вдячні. 

                 

   

 

Голова ліквідаційної комісії                            Жанна ДАЦЕНКО 



В тому ж місці де у вас відкритий цей файл, з'являться дбф файли:

Форма 2 - Fxxxppk.dbf

Форма 4-1 - RKxxxppк.dbf,

Форма 4-2 - DKxxxppк.dbf,

Форма 4-3 - SKxxxppк.dbf,

де:

xxx – код відомчої класифікаціїї;

рр – дві останні цифри звітного року;

k - звітний квартал

Тема где обсуждается этот файл:

http://budget.factor.ua/viewtopic.php?f=125&t=5712

Для того чтоб создать ДБФ файл необходимо разрешить выполнение МАКРОСОВ

в 2003 офисе заходим СЕРВИС-ПАРАМЕТРЫ-БЕЗОПАСНОТЬ-БЕЗОПАСНОСТЬ МАКРОСОВ и установите уровень безопасности либо низкий либо средний

в 2007 офисе ФАЙЛ (слева в углу) -ПАРАМЕТРЫ - ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ БЕЗОПАСНОТЬЮ - ПАРАМЕТРЫ ЦЕНТРА - БЕЗОПАСНОСТЬ МАКРОСОВ и разрешить выполнение макросов

Дбф файли для порталу е-дата!

http://budget.factor.ua/viewtopic.php?f=125&t=5712%23
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в 2003 офисе заходим СЕРВИС-ПАРАМЕТРЫ-БЕЗОПАСНОТЬ-БЕЗОПАСНОСТЬ МАКРОСОВ и установите уровень безопасности либо низкий либо средний

в 2007 офисе ФАЙЛ (слева в углу) -ПАРАМЕТРЫ - ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ БЕЗОПАСНОТЬЮ - ПАРАМЕТРЫ ЦЕНТРА - БЕЗОПАСНОСТЬ МАКРОСОВ и разрешить выполнение макросов

Дбф файли для порталу е-дата!



Для того чтоб создать ДБФ файл необходимо разрешить выполнение МАКРОСОВ

в 2003 офисе заходим СЕРВИС-ПАРАМЕТРЫ-БЕЗОПАСНОТЬ-БЕЗОПАСНОСТЬ МАКРОСОВ и установите уровень безопасности либо низкий либо средний

в 2007 офисе ФАЙЛ (слева в углу) -ПАРАМЕТРЫ - ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ БЕЗОПАСНОТЬЮ - ПАРАМЕТРЫ ЦЕНТРА - БЕЗОПАСНОСТЬ МАКРОСОВ и разрешить выполнение макросов

Файл будет сохранён там же открыт этот ексель, в той же папке

Це дбф тільки для казначейства, не для е-дата!



в 2003 офисе заходим СЕРВИС-ПАРАМЕТРЫ-БЕЗОПАСНОТЬ-БЕЗОПАСНОСТЬ МАКРОСОВ и установите уровень безопасности либо низкий либо средний

в 2007 офисе ФАЙЛ (слева в углу) -ПАРАМЕТРЫ - ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ БЕЗОПАСНОТЬЮ - ПАРАМЕТРЫ ЦЕНТРА - БЕЗОПАСНОСТЬ МАКРОСОВ и разрешить выполнение макросов



Жовтим кольором виділені поля для обов'язкового заповнення
Установа

Територія наприклад -смт.Слов'яносербськ (Згідно довідника КОАТУУ)

Вид бюджету 2

Код відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету

Код типової відомчої класифікації видатків місцевих бюджетів 08

за ЄДРПОУ 43055262

за КОАТУУ 5310700000

за КОПФГ 430 Комунальна організація (установа, заклад)

Звіт за

Звіт за квартал 2020 р.

Звіт на 1 квітня 2021 р. 1 01.04.2021 р. 18

Дата подання звіту

КПОЛ 156851 для ДБФ

Код ГУДКСУ 13 двухзначный код вашей области для ДБФ

Код УДКСУ 16 двухзначный код вашего района для ДБФ

Тип бюджета 2 1- обласний, 2 - міський , 3 - район у місті , 4 - районий, 5 - міста у районах, 6 - селищний, 7 - сільський (нужен для дбф файла)

Код бюджета 851 трёхзначный код бюджета из которого вы финансируетесь, его знают ваши казначеи, обычно это последние три цифры доходных счетов

Ініціали та прізвище КЕРІВНИКА

Ініціали та прізвище ГОЛОВНОГО БУХГАЛТЕРА

Для відкриття скритих листів треба зайти ФОРМАТ  -ЛИСТ - ОТОБРАЗИТЬ
ДЛЯ НОРМАЛЬНОЇ РОБОТИ ФОРМУЛ ЛИСТИ НЕОБХІДНО СКРИВАТИ А НЕ ВИДАЛЯТИ!!!!!
БАЛАНС ЗАПОВНЮЄТЬСЯ В ОСТАННЮ ЧЕРГУ, СПОЧАТКУ ЗАПОВНІТЬ ВСІ ФОРМИ ПОТІМ БАЛАНС!!

автор розробки: Токарев Євген Васильович

Комунальний заклад "Центр надання соціальних послуг Засульської сільської ради"

Жанна ДАЦЕНКО

Назва казначейства де обслуговуєтесь Управління Державної казначейської служби України у Лубенському районі Полтавської області

тип ліній в таблицях--->>>

Ці та інші корисні бланки можно завантажити на https://buhgalter.com.ua

Наталія ГИРИЧ

КОДИ

37552, Полтавська обл., Лубенський р-н, с.Засулля

Посада першого підпису Голова ліквідаційної комісії

Посада другого підпису Заступник голови ліквідаційної комісії

https://buhgalter.com.ua/blanks/rozumni-blanki-v-exsel/%23
https://buhgalter.com.ua/blanks/rozumni-blanki-v-exsel/%23


Жовтим кольором виділені поля для обов'язкового заповнення

змінити на ваше УДК

наприклад -смт.Слов'яносербськ (Згідно довідника КОАТУУ)

Державний

сюда ставят распорядители госбюджетных средств к примеру - 670,280,350

вписати назву КВК

1- обласний, 2 - міський , 3 - район у місті , 4 - районий, 5 - міста у районах, 6 - селищний, 7 - сільський (нужен для дбф файла)

трёхзначный код бюджета из которого вы финансируетесь, его знают ваши казначеи, обычно это последние три цифры доходных счетов

Для відкриття скритих листів треба зайти ФОРМАТ  -ЛИСТ - ОТОБРАЗИТЬ
ДЛЯ НОРМАЛЬНОЇ РОБОТИ ФОРМУЛ ЛИСТИ НЕОБХІДНО СКРИВАТИ А НЕ ВИДАЛЯТИ!!!!!
БАЛАНС ЗАПОВНЮЄТЬСЯ В ОСТАННЮ ЧЕРГУ, СПОЧАТКУ ЗАПОВНІТЬ ВСІ ФОРМИ ПОТІМ БАЛАНС!!

Комунальний заклад "Центр надання соціальних послуг Засульської сільської ради"

Управління Державної казначейської служби України у Лубенському районі Полтавської області

Ці та інші корисні бланки можно завантажити на https://buhgalter.com.ua

Орган з питань праці та соціального захисту населення-----



вписати назву КВК



2021 04 01

Установа/бюджет

Комунальний заклад "Центр 

надання соціальних послуг 

Засульської сільської ради" за ЄДРПОУ

Територія

37552, Полтавська обл., 

Лубенський р-н, с.Засулля за КОАТУУ

Організаційно-правова форма 

господарювання

Комунальна організація 

(установа, заклад) за КОПФГ

Орган державного управління за КОДУ

Вид економічної діяльності

Надання соціальної допомоги без 

забезпечення проживання для 

осіб похилого віку та інвалідів за КВЕД

Одиниця виміру: грн.

Періодичність: місяць, квартал, рік

Код 

рядка

На початок 

звітного 

періоду

На кінець 

звітного 

періоду

2 3 4

1 000 501 941 486 741

1 001 727 352 711 352

1 002 225 411 224 611

1 010 - -

1 011 - -

1 012 - -

1 020 - -

1 021

1 022 - -

1 030 - -

1 040 - -

1 041 - -

1 042 - -

1 050 23 198 11 328

1 060 - -

1 090 - -

1 095 525 139 498 069

1 100 - -

1 110 - -

1 111

1 112

1 120 - -

1 125

1 130 - -

1 135 - -

1 140 1 161 -

1 145 - -

1 150 - -

1 155 - -

1 160 22 544 30 675

1 161 - -

1 162 22 544 30 675

1 163

1 165 - -

1 170 - -

1 175 - -

1 176 - -

1 177 - -

1 180 - -

1 195 23 705 30 675

1 200 - -

1 300 548 844 528 744

Основні засоби:

     первісна вартість

     знос

Інвестиційна нерухомість

Незавершені капітальні інвестиції

Довгострокові біологічні активи

     первісна вартість

Довгострокова дебіторська заборгованість

1

І. НЕФІНАНСОВІ АКТИВИ

5310700000

Нематеріальні активи:

     первісна вартість

     первісна вартість

     знос

     накопичена амортизація

Дата (рік, місяць, число)

43055262

Додаток  до рішення                                 

Лубенської міської ради                                            

від  08 квітня  2021 року          

КОДИ

430

БАЛАНС (проміжний ліквідаційний)

на 1 квітня 2021 року

АКТИВ

Форма № 1-дс

88.10

Довгострокові фінансові інвестиції, у тому числі:

     рахунках в установах банків у тому числі:

           в національній валюті

     інша поточна дебіторська заборгованість

Поточні фінансові інвестиції

Грошові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів та державних 

цільових фондів у:

     національній валюті, у тому числі в:

Кошти бюджетів та інших клієнтів на:

     єдиному казначейському рахунку

     за виданими авансами

Виробництво

Поточні біологічні активи

Усього за розділом І

ІІ ФІНАНСОВІ АКТИВИ

     накопичена амортизація

Запаси

Поточна дебіторська заборгованість

     цінні папери, крім акцій

     акції та інші форми участі в капіталі

ІІІ ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ

БАЛАНС

     за розрахунками з бюджетом

     за розрахунками за товари, роботи, послуги

           касі

           казначействі

     за розрахунками із соціального страхування

     за внутрішніми розрахунками

     за наданими кредитами

           установах банків

     іноземній валюті

           в іноземній валюті

Інші фінансові активи

Усього за розділом ІІ



Код 

рядка

На початок 

звітного 

періоду

На кінець 

звітного 

періоду

2 3 4

1 400 727 377 711 378

1 410 - -

1 420 -179 694 -182 634 ######### -

1 430 - -

1 440 - -

1 450 - -

1 495 547 683 528 744 #########

1 500 - -

1 510 - -

1 520 - -

1 530 - -

1 540 226 -

1 545 - -

1 550 - -

1 555 - -

1 560 935 -

1 565 -

1 570 - -

1 575 - -

1 585 - -

1 595 1 161 -

1 600 - -

1 700 - -

1 800 548 844 528 744

Голова ліквідаційної комісії

(підпис)

Заступник голови

ліквідаційної комісії _______________________
(підпис)

Наталія ГИРИЧ

Жанна ДАЦЕНКО

ПАСИВ

Цільове фінансування

Усього за розділом І

II. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Фінансовий результат

Капітал у підприємствах

     за кредитами

ІІІ. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

     за платежами до бюджету

     за розрахунками за товари, роботи, послуги

            за цінними паперами

1

І. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ

     інші поточні зобов’язання, з них:

Внесений капітал

Капітал у дооцінках

Резерви

Довгострокові зобов’язання:

     за цінними паперами

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями

Усього за розділом ІІ

Поточні зобов’язання:

     за кредитами

     інші довгострокові зобов’язання

ІV. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ 

БАЛАНС

     за одержаними авансами

     за розрахунками з оплати праці

     за розрахунками із соціального страхування

     за внутрішніми розрахунками
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