
 

Кошторис на 2021 рік : 

https://1drv.ms/b/s!AgqQT5SX7eaAkbY6r5y0CF3GYYCZSg?e=Efq7lc  

План асигнувань загальний фонд на 2021 рік: 

https://1drv.ms/b/s!AgqQT5SX7eaAkbY2aZsRqOXIg_e-dA?e=Ro7K6W  

Зведення показників спеціального фонду на 2021 рік: 

https://1drv.ms/b/s!AgqQT5SX7eaAkbY55nnp3F6D--_kdQ?e=XbVCV0  

Звіт про фінансові результати за І квартал 2021 року: 

https://1drv.ms/b/s!AgqQT5SX7eaAkbYySXpPDjHSXKdA5Q?e=iHOtrd  

 Пояснювальна записка за І квартал 2021 року: 

https://1drv.ms/b/s!AgqQT5SX7eaAkbY3P8B1z2eui4Mpvg?e=3ejlmn  

 Довідка про дебіторську та кредиторську заборгованість за операціями, 

які не відображаються у формі № 7д, № 7м «Звіт  про заборгованість за 

бюджетними коштами: 

https://1drv.ms/b/s!AgqQT5SX7eaAkbY0YdZJ4Z3XSv56hg?e=MWehfE  

 Баланс на  01  квітня 2021 року: 

https://1drv.ms/b/s!AgqQT5SX7eaAkbYzS8Jtck7-gikN3g?e=71IbTy  

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду 

 (форма n 2м): 

https://1drv.ms/b/s!AgqQT5SX7eaAkbY1FMBpfJ-8YaGZqQ?e=BGyaqy  

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за 

послуги (форма N 4-1м): 

https://1drv.ms/b/s!AgqQT5SX7eaAkbYxjDNrGV963qYqJg?e=S4JVAg  

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за 

послуги (форма N 4-1м): 

https://1drv.ms/b/s!AgqQT5SX7eaAkbYu4vbIN6iEZCPy2A?e=lzROYg  

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими 

джерелами власних надходжень (форма N 4-2м): 

https://1drv.ms/b/s!AgqQT5SX7eaAkbYtNE2JNts1zyUkTQ?e=5idWle  

 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального 

фонду (форма N 4-3м): 

https://1drv.ms/b/s!AgqQT5SX7eaAkbYw_HthudHplMOhlw?e=HlDPQi  

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма N 7м): 

https://1drv.ms/b/s!AgqQT5SX7eaAkbYvtXDi_I1jRANUiA?e=hFCUua  

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма N 7м): 

https://1drv.ms/b/s!AgqQT5SX7eaAkbY4wEpt99ntTa1qvA?e=HFG65H  

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма N 7м): 

https://1drv.ms/b/s!AgqQT5SX7eaAkbYsbbrYoS6t7vh4GQ?e=e6Sj4C  
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Звіт про фінансові результати за перше півріччя 2021 року: 

https://1drv.ms/b/s!AgqQT5SX7eaAkbY-2hYMpK6KNDV-nQ?e=6Ydn9g  

Пояснювальна записка за перше півріччя 2021 року: 

https://1drv.ms/b/s!AgqQT5SX7eaAkbY8Wz-0Y8zmY0byaA?e=xioIKl  

Баланс на 01 липня 2021 року: 

https://1drv.ms/b/s!AgqQT5SX7eaAkbZFESO2AypfO7oKaw?e=6xP7je  

Довідка про дебіторську та кредиторську заборгованість за операціями, 

які не відображаються у формі № 7д, № 7м «Звіт  про заборгованість за 

бюджетними коштами»: 

https://1drv.ms/b/s!AgqQT5SX7eaAkbZGDCPiUS4DbnXVww?e=BA85MU  

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду 

 (форма N 2м): 

https://1drv.ms/b/s!AgqQT5SX7eaAkbZDyZcYTIhoVGBWSQ?e=zPCrXS  

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за 

послуги (форма N 4-1м): 

https://1drv.ms/b/s!AgqQT5SX7eaAkbZCFJuMfUU8EG3t6Q?e=IcAmg6  

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за 

послуги (форма N 4-1м): 
https://1drv.ms/b/s!AgqQT5SX7eaAkbZHWz5S92XQN_XQRQ?e=a2Ko9B  

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими 

джерелами власних надходжень (форма N 4-2м): 

https://1drv.ms/b/s!AgqQT5SX7eaAkbZEMXceaIHlhtJVuw?e=v9kAg3  

Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального 

фонду (форма N 4-3м): 

https://1drv.ms/b/s!AgqQT5SX7eaAkbZAkseMqkY6lwQ2qQ?e=rMYfRU  

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма N 7м): 

https://1drv.ms/b/s!AgqQT5SX7eaAkbY9_po_wfOU5Bf5Jg?e=fwVGPL  

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма N 7м): 

https://1drv.ms/b/s!AgqQT5SX7eaAkbY_LnlQALcNp62YOw?e=qos0Zc  

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма N 7м): 

https://1drv.ms/b/s!AgqQT5SX7eaAkbZBrSpW_AjqmJomwg?e=4jn0ws  
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