
                                                                                                        
  
 

 

ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

( восьма сесія восьмого скликання) 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

10 червня 2021 року 

 

Про затвердження ліквідаційного балансу  

Фінансового відділу виконавчого 

комітету 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 08.04.2021 р «Про 

затвердження проміжного ліквідаційного балансу Фінансового відділу 

виконавчого комітету Засульської сільської ради», керуючись ст.26, ст.59, ст. 

60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши 

поданий комісією з ліквідації Фінансового відділу виконавчого комітету 

Засульської сільської ради ліквідаційний баланс, відповідно до    ст. 104, 105 

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», 
 

міська рада    в и р і ш и л а : 
 

1. Затвердити  ліквідаційний баланс Фінансового відділу виконавчого 

комітету Засульської сільської ради (код ЄДРПОУ: 41085096, юридична 

адреса: площа академіка Олексія Бекетова, 19, м. Лубни Полтавська область, 

37503), згідно додатку. 

 2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні 

депутатські комісії з питань планування бюджету та фінансів та з питань 

житлово-комунального господарства, комунальної власності та екології. 

 

 

Лубенський міський голова              Олександр ГРИЦАЄНКО 
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Установа

Територія

Організаційно-правова форма 

господарювання

Орган державного управління

Вид економічної діяльності

Одиниця виміру: грн

Періодичність:  річна

Код 

рядка

2

1000

1001

1002

1010

1011

1012

1020

1021

1022

1030

1040

1041

1042

1050

1060

1090

1095

1100

1110

1111

1112

1120

1125

1130

1135

АС  " Є-ЗВІТНІСТЬ "

1140

1145

1150

1155

1160

1161

1162

1163

1164

1165

1170

1175

1176

1177

1180

1195

1200

1300

Додаток  до рішення  

Лубенської міської ради  

Лубенського району від 

10.06.2021 р.

КОДИ

Дата (рік, місяць, число)

Фінансовий відділ виконавчого комітету Засульської 

сільської ради
за ЄДРПОУ 41085096

Засулля за КОАТУУ 5322886601

Орган місцевого самоврядування
за КОПФГ 420

Селищні та сільські ради та їх виконавчі органи за КОДУ 01008

Державне управління загального характеру за КВЕД 84.11

 ЛІКВІДАЦІЙНИЙ БАЛАНС

на  10  червня 2021 року

Форма №1-дс

АКТИВ
На початок 

звітного періоду

На кінець 

звітного періоду

1 3  4  

І. НЕФІНАНСОВІ АКТИВИ

Основні засоби: - -

первісна вартість - -

знос - -

Інвестиційна нерухомість: - -

первісна вартість - -

знос - -

Нематеріальні активи: - -

первісна вартість - -

накопичена амортизація - -

Незавершені капітальні інвестиції - -

Довгострокові біологічні активи: - -

первісна вартість - -

накопичена амортизація - -

Запаси - -

Виробництво - -

Поточні біологічні активи - -

Усього за розділом І - -

ІІ. ФІНАНСОВІ АКТИВИ

Довгострокова дебіторська заборгованість - -

Довгострокові фінансові інвестиції, у тому числі: - -

цінні папери, крім акцій - -

акції та інші форми участі в капіталі - -

Поточна дебіторська заборгованість:

за розрахунками з бюджетом - -

за розрахунками за товари, роботи, послуги - -

за наданими кредитами - -

за виданими авансами - -

202100000026064433 ст. 1 з 3

за розрахунками із соціального страхування - -

за внутрішніми розрахунками - -

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: - -

касі - -

казначействі - -

установах банків - -

дорозі - -

іноземній валюті - -

Кошти бюджетів та інших клієнтів на:

єдиному казначейському рахунку - -

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

національній валюті - -

іноземній валюті - -

Інші фінансові активи - -

Усього за розділом ІІ - -

ІІІ. ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ - -

БАЛАНС - -



Код 

рядка

2

1400

1410

1420

1430

1440

1450

1495

1500

1510

1520

1530

1540

1545

1550

1555

1560

1565

1570

1575

1576

1595

1600

АС  " Є-ЗВІТНІСТЬ "

1700

1800

ПАСИВ
На початок 

звітного періоду

На кінець 

звітного періоду

1 3  4  

І. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Внесений капітал - -

Капітал у дооцінках - -

Фінансовий результат - -

Капітал у підприємствах - -

Резерви - -

Цільове фінансування - -

Усього за розділом І - -

II. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Довгострокові зобов’язання:

за цінними паперами - -

за кредитами - -

інші довгострокові зобов’язання - -

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями - -

Поточні зобов’язання:

за платежами до бюджету - -

за розрахунками за товари, роботи, послуги - -

за кредитами - -

за одержаними авансами - -

за розрахунками з оплати праці - -

за розрахунками із соціального страхування - -

за внутрішніми розрахунками - -

інші поточні зобов’язання, з них: - -

за цінними паперами - -

Усього за розділом ІІ - -

ІІІ. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ - -

202100000026064433 ст. 2 з 3

ІV. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ - -

БАЛАНС - -

Головний бухгалтер (спеціаліст,                

на якого покладено виконання                              

обов’язків бухгалтерської служби) Світлана АНДРУЩЕНКО

Керівник (посадова особа) Наталія ЛАНТУХ



 Пояснювальна записка 

до рішення 8 сесії восьмого скликання 

Лубенської міської ради від 10 червня 2021 року 

«Про затвердження  ліквідаційного балансу Фінансового відділу виконавчого 

комітету Засульської сільської ради» 

 

Відповідно до    ст. 104, 105 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», 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 08.04.2021 р «Про затвердження 

проміжного ліквідаційного балансу Фінансового відділу виконавчого 

комітету Засульської сільської ради»,  пропонується затвердити  

ліквідаційний баланс Фінансового відділу виконавчого комітету Засульської 

сільської ради (код ЄДРПОУ: 41085096, юридична адреса: площа академіка 

Олексія Бекетова, 19, м. Лубни Полтавська область, 37503). 

 

 
 

 

 

Голова   ліквідаційної   комісії                                              Наталія ЛАНТУХ 
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