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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ MiHicTepcTBa фiнансiв }'кра]нп
l? червня 20lб роц- _lls 55з
(у релмчri наказу MiHicTepcTBa фiнаясiв Ухпаlни
вiд 28 XBiTш 20l7 року М 469)

Вiдмiтка про одержаmя
(штNл контолюючого органу, до якого подаоься Звiт про використанвя
лохоаiв (прибуткiв) неприбутковоi органiзацii)

х

звIт

Звiтний (податковий) перiод

2

Звiтний (податковий) перiод, що уточЕюеться

f

Мiсяцьl

року

4

Неприбутковаустанова(органiзацiя):

СУСПIЛЬНИХ IНIЦIАТИВ"
Код згiдно

з

Уточнюючий

PiK
PiK

ГРОМАДСЬКА ОРГАНIЗАЦIЯ "IНСТИТУТ

(ловне нФлмекування

5

х

Мtсяцьl

2021 року

злlдно з ре€стрщ)иними

СДРПОУ

3870 l 003

Податкова адроса:

0933.173079

теrIефн
Факс

9

790,70

0933473079
Телефн
мобiльний

8

6

8

94.99

Код виду економiчноI дiяльностi (КВЕЩ)
Поштовий iндекс

Львiвська обл., м.Львiв,вул. Г.Хоткевпча,56, кв

7

Звlтни й

звiтний новий

про викоршстапня доходiв (прпбркiв) пепршб}тковоi оргапiзацii

1

Рiшення про включення неttрибутковоi органiзацii до Ресстру неприбуткових установ та органiЗаuiЙ:

22,11.20lб

дата

м

1б135046/82

0032

Ознака неприбутковостi органiзацii
1350

гу

у

м.
Звiт

Код рядка

показники

2

1

Счпrа
f

Частпна I
Щоходш непрпб)тковоi оргапiзацii (сума рялкiв 1.1

-

1,11)

1

за загаJIьним
бюджетноi
залишки коштiв бюджgfноi установи (органiзацii) на спецiальних рахунках, що переЙццц ! II9ц9р94Ii!9I р9ду
.1о\оди. о.]ержан t бю.lжеr ною \ с] ановою (орга н lза цlгю ), що tapaxoBaH i на раху н ки с пе ц iмьного фнlr чlс i
установи (органiзацii) згiдно iз затвердженим \, встановлено}Iу порядку кошторисом
дотацii (с},бсидii), фiнансування, отриманi з державного або мiсцевого бюдiкетiв, державних цiльових фндiв або

у межах технiчноi доtlо]чfоги
BapTicTb активiв (коштiв або майна), BapTicTb ToBapiB (робiт, послуг), отриманих для реатIrзацii меТИ (uiЛей,
завдань) та напряпtiв дiяльностl, визначених установч]tIlи документами, тrабо лця здiйснення неприбутковоi
(лобродiйноi) лiяльностi, передбаченоi законоh,t для релrгiйних органiзацiй
надходження у виглядi безповоротноi фiнансовоi лопомогti, добровiльних пожертвувань, милосердя тОщо, у тому
числl:
олагодlина

виконаних робiт, наданих посл) г зз перелlком, що визначасться Кабiнетом Мlнiс,грiв Украiни, якi добровiлыtо
перерахованi (переданi) Зброriнrtлr Силам Украiпи, Нацiонапьнir::i гварлii Украiни, Слl'жбi безпеки УкраП]и,
Слу;кбi зовнiшньо'r розвiдки Украiни, Щержавнiй прпкордоннitj слуNtбi Украiни, Мiнiстерсгвv вllу'грiшнiх crrpaB
Украrни, Управлiнню державноi охорони Украiни, ffерrкавнiй слчжбi спецiаtьного зв'язкl,та захисту iнфрмацii
YKpaiHlr, iншим утвореним вiдповiлно до законiв УкраIни вiйськовим фрпtуванняпr. ix з'сднанням, вiйськовиIl
частинам, пiдроздiлам, установам або органiзацiям, що чтримуються за рах\,нок коштiв державногО бЮджеТ}', ДЛЯ
потреб забезпечення проведсння антитерористичноi операцiТ
разовi, перiодичнi, цiльовi внески та вiдрахування засновникiв i членiв

1,3

|,4

1.5

1.6

7б1855

1,6,2 гд

lbJ

|,1

сума коштiв, якi надходять до пенсiйних фндiв у виглядi BHecKiB на недержавно пенсiйНе ЗабеЗПеЧеННЯ
пасивн1 доходи
BapTicTb активiв, о,гриманих у разi припинення юридичноi особи (у результатi ii лiквiдацii, ЗлИТГЯ, ПОДiЛу,

1,8

1,9
1,

або перетворення)

iншi
Впдаткш (вптратп) пепрпбtтковоi органiзацii (сума рядкiв 2.1 -2.6)
сума видаткiв (витрат) бюджетноi установи (органiзачii) за загмьни]!{ фндолr вlдповiдно до затверджених в
\ с]ановленом), порядк) кошlорисiв
сума видаткiв (витрат) бюджетноi установи (органiзацii) за спецiа",lьним фнлом вiдповiдно до ]атверджених
\ с,]ановленом\ поряJк} кошторисlв
BapTicTb активiв (коштiв або майна), BapTicTb ToBapiB (робiт, послчг), використаних (переданих) для
фiнансування видаткiв на утримання неприбутковоi органiзацii, реа[iзацli лrети (чiлей, завдань) та напрямiв
дiяльностi, вllзначених ii устаIIовчиNlи доку\.{ентаtr{и, та,/або для здiйснення непрrtбl,тковоi (добtr9дЦцФ

1,,2

],6.1

допо}fога

ryлtанiтарна допомога
суми коштiв або BapTocTi спецiа.lIьних засобiв iндивiдуального захисту (касок, бронежилетiв, вllготовлених
вl_fловIдно ло вiйськовltх c]aнJapl iB). технlчIlи\ засобiв сIlостереження. лiкарських засобiв та ме.fичних виРОбiВ.
засобiв особисlоl гIгlснll. про_r1 KTiB харчування. лреJметlв речового забезпеченllя, а ]ако,r( lнших,]оварIв.

при€днання

880972

1.1

l0

1,11

119117

2

91б558

2.1
в

2,2

17

915239

законом

дiяльностi,

числi

2.4

благодiйна допомога
допомога
суми коштiв або BapTocTi спецiальних засобiв iндивiдуапьного захисry (касок, броне;килетiв, виготовлених
вiдповiдно ло вiйськових стандартiв), технiчних засобiв спостереження, лlкарських засобiв Та МеДИЧНИХ ВИРОбiВ,
засобiв uсобltстоi гiгiсни. лролуктiв харчування, пре.lмеIiв речового забезпечення, а також iНшИХ ToBaplB.
виконаних робiт, наданих послуг за перелiком, що виз}lачасться Кабiнетом MiHicTpiB Украiни, якi дОбРОвiЛЬНО
перерахованi (переданi) Збройним Силам УкраТпи, Нацiональнiй гвардli Украiни, Службi безпеки УкраТни,
С,лужбi зовнiшньоi розвiдки Украiни,,Щержавнlй прикордоннiй службi Украiни, MiHicTepcTB1, внутрlшнiх справ
Укра'iни, Управлiнню державноi охорони Украiни,.Щержавнiй службi спецiапыlого зв'язку та захисту iнфрмаuii
украiни, iншипл утвореним вiдповiлно до законiв Украiни вiйськовим фрпrуванням, ix з'сднанням, вiйськовиlrl
частинам, пiдроздiлам, установам або органiзачiям, цо чтрим},lоться за рахунок коштiв державнОГО бЮДЖеТv, Д.lЯ

2,4.1

2.4.z гд

l.+.1

потреб забезпечен}lя проведення антитерористичноi операцii

BapTicTb активiв, переданих iншим неприбутковим органiзацiям або зарахованих до бюдже,гу в результатi
лiквiлацii (злиття, подiлу, прислнаIlilя або перетворення)

z,5

iншi видатки (витрати)

2-6

13l9

Частпна II

Сума операцii (операцiй) нецiльового використання актпвlв, у том1, числi,
гчлtанiтарна допомога
варtlс l ь ак l ивtв ( коштIв або ilайна). варrlс гь говарliв l робi г. посл) г). якl викорис] aHI На ЦlЛl lHUll, НlЖ
фiнансування видаткiв на утримання неприбутковоi органiзацii, реапrзацii мети (цiлей, завдань) Т'а НаПРямiв
дiяльностi. визначених установчими докчментами, та,/або для здiйснення неприбутковоl (добродlйноi) .riя;lЬНОСТi.

з

3,1 гд
)Z

передбаченоi законом для релiгrriних органiзаuiй
Збiльшення (злtеншення) податкового зобов'язання звiтного (податкового) перiоду, цо уточнюсться (позитивне
(вiд'спrне) значення (рядок б - рядок б Звiт1, про використаIiня доходlв (прибуткiв) неприбутковоi органiзацii,

який уточнюсться)), або рядок 7 таблицi 2 додатка ВП до рядкiв 7-9 Звiту про використання доходiв (прибуткrв)
rtеприбутковоi органrзачii (+, -) Доходи (прибутки) або ix частини, цо розподiленt серед засновникiв (учаСникiВ),
члснiв неприбrтковоi органtзачiI. прачlвникiв (KplM оплати iXHboi працl. нарах\ вання (-]иного сошiмьного
внеску), ч,,tенiв органiв управ.,liння та iнших пов'язаних з ними осiб
Об'скт оподаткування (рядок 3 + рядок 4)

Податкове зобов'язання з податку на прибуток пiдприемств (рядок

4

5

5, -'

.-

6

/1001

Впправлення помплок
Збiльшення (зменtllення) податкового зобов'язання звiтного (податкового) перiоду, що уточнюсться (позитивне
(вrд'смне) значення (рядок б - рядок б Звiтl.про використання доходrв (прибуткiв) неприбуткОВОi ОРГаНiзацii,
який уточнюсться)), або рядок 7 таблицi 2 додатка ВП до рядкiв 7-9 Звlry про використання доходiв (прибl'ткrв)

1

+.

Сума штрафу (5 %) при вiдобрах<еннi недоплати у складi Звiry про використання лоходiв (прибуткlв)
непрrtбутковоI оргапiзацii, який подаеться за звiтний (податковий) перiод, що настас за перiодоj\|. } якопl},
вItявJlено факт занtrження податкового зобов'язання (рялок 8 таблицi 2 додатка ВП до РяДКiВ 7-9 ЗВiry ПРО
використания доходlв (лрибуткiв) неприбl,тковоi органrзацir)
11еня, нараховананавиконання вилrог пiдпункry I29,i,3 пункту l29,1 cTaTTi 129 глави l2 Розлiлу.lI ПодаткОвОГО
кодексу Украiни, або рядок 9 таблицi 2 додатка ВП до рядкiв 7-9 Звiry про використання доходiв (прибуткiв)

8

9

неприб1 TKoBoi органiзаuit

Сума штрафу (3 %) при вiдображеннi недоплати
неприбутковоi органiзацti (рядок 7 х 3 %)

в

уточнюючому Звiтi про викор}lстання доходiв (прибуткiв)

гд'

-Llаявнiсть додаткiu'

l0

вп

Фз
+

Звiт про
Ба,rанс
Наявнiсть поланих до Звiry про
(Звiт про
використання доходiв
t rlрибуткlв) неприб1 r KoBoi
}iнан-сови
й стан)
оргзнI]ацll ло-rаrкiв - фрм
фlнансовоt звi гностi

u

фiнансовi

Звiт про

результати
(Звiт про

рух
грошових
коштiв

сукl,пний

Звiт про
власний
капiтаlt

дохiд)

Примiтки
до рiчноi
фiнансовоi
звiтностi

Фiнансовий звiт
с)'б'€кта м&qого
пiдприемництва
Звiт про
Баланс

фtнансовt
результати

Спрощениl'i
фiнансовий звrт
сl,б'скта ма,.lого
пiдприсмництва
Звiт про
Баланс

фiнансовr

!оповнення до Звiry про використання доходiв (прrrбуткiв) неприбутковоi органiзацiI (заповнюеться i подасться вiдповiднО
пункry 46.4 статгi 46 глави 2 роздiлу Il Податкового кодексу Украiни)

дО

1

flaTa полання

},

Звiтi про використання доходiв (прибуткiв) неприбутковоi органiзацii та додатках до ньОгО, е ЛОСтовiрнОЮ,

05.01.2022

фiнансовоi
.1
дlяль
,7
HocTl

+

Змiст доповнення

Ns з/п

Звiт про
резу"цьтатIl

результати
+

Iнфрмацiя, наведена

('

наявнiсть
доповнення

8

Альберла Тарас

Григорович

Керiвник (уповноважена особа)

(iнlцiми

(пiдплс)

3308810053
номер

картки ллатника лодаткlв або серiя (за HMBHocтi) та вомер паспорта

О;

м t1

1.u

HMBHocTi)

Альберла Тарас

Головний бухгалтер (особа, вiдповiдмьна за ведення
бухгмтерського облiку)

Григорович

IloMep облlковоi картки

матника

(iнiлiми

(пlдпис)

3308810053
(ре€стращйний

та прlзвище)

HMBHocTi) та номер паслорта

якщо таке визнм вiлбулося пiзнiше) по останнiй день triсяця, в якому вчинено таке порушешя
2
Зазпаrасrос" бвоuа (основна) ствка полаткry на прибутох у вiдсоткж, яка встановлена пунктом lЗб

та прiзвище)

n)

l cтaпi l]6 роздiл}

III ПодатковоГо кодексу

УкРаiнл

Украiни,
вrдповiднж uiтинках проставлясться познаска (+).

II Податкового кодексу

rY

'З-оuпa,,о., !

paJi

цlй!неffiя операцlй

J

г)мдlIарilоюдопомоrою

Звiry про використаш доходiв (прцбуткiв) неприбуr,ковоi органiзацii та його невiд'емною частиною,
'Заповнюmься бюджетнIrми ycTaHoBaMrt (органiзщiями)
'заrоuнюсrося у разi подашя pBolr зl Звtтом лро вllкористщя лохолiв (прибукiв) неприбутковоi органlзацii доповнеш
9Серiя
(за HmBHocTi) та HoNtep паспорта зазначаються для фiзичнлх осiб, якi маюгь вrдмlтý ) ласлортt лро llршо злrйснювати бl'дь-якi

rraTexi

за серiею та померопt паспорта

IJя час,гина Звiry про використання доходiв (прибуткiв) неприб.чтковоi оргапiзацii заповнюеться посадовими (службовими) особаilrи контролюючОгО
органу, до якого подаеться Звiт про використання доходlв (прибуткIв) неприбутковоi органiзацiI

Г-l

Вiдмiтка про внесення даIлих до електронноi бази податковоi звtтностi

За результаталtrt KaMepaJlbHoi перевiрки Звrry про використання доходiв (прибуткiв) неприбутковоi органlзаltii (потрiбне Itозначити)

Г-l

nopy-"no

fl

(поплилок) не виявлено

20_

року

.ппчд.по акт вiд

"_"

_20_

року N,

_

(посцова (службова) особа контролюючого органу, до якого подасться Звiт гlро використання доходiв
(прибуткiв) нелрибутховоi органlзщii
(пlдпис, iHiцjuIl, прiзвище))

Jl499202

Квитанцiя
f[латник податкiв:

ЛЬ 2

38701003
(код зriдно з

еДРПОУ

та номер паспорта)
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по

щреса елекФонноj поштя (E-mail))
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,Щокумент:

(ход форми док,чменry)
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звiтностi)
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