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Державне статистичне спостереження

Конфщеншйшсть статистично!'шформацй" забезпечуеться 
статтею 21 Закону УкраТни "Про державну статистику"

Порушення порядку подання або використання даних державних статистичних спостережень тягне за собою 
вщповщальшсть, яка встановлена статтею 1863 Кодексу УкраУни про адмш ктративш  правопорушення

3BIT ПРО ДШЛЬШСТЬ ГРОМАД С Ь KOI ОРГАН13АЦИ

ЗА 2017 PIK

Подають: Терм1н
подання:

кер1вний орган громадсько! оргашзацн 3i статусом 
юридично! особи, легал1зовано '1 вщповщно до 
Закону УкраУни "Про громадсьм об'еднання"
-  територ1альному органу Держстату

не ni3Hinie 
10 березня

№ 1-громадська оргашзащя 
(pinna) 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Держстату 
23.11.2016 № 221

Респондент:

Найменування: Громадська оргашзащя «Асощащя випускниюв Национального 
техшчного ушверситету «Харювський полггехшчний шститут»

Мкщезнаходження (юридична адреса): 61002, М. Харк1в, КШВСЬКИЙ раЙОН,
вул. Кирпичова, 2

(поштовий тдекс, область, район, населений пункт, вулиця/провулок, площа тощо,

№ будинку /корпусу, № квартиры /офку)

Адреса здшснення дшльносД, щодо яко'1 подаеться форма з в т ю с п  (фактична адреса): 6 1 0 0 2

м.Харюв, Кшвський район, вул. Кирпичова, 2

(поштовий тдекс, область, район, населений пункт, вулиця/провулок, площа тощо,

№ будинку /корпусу, № квартири /офгсу)

ало вй в  у к ш а л а м * *  

СТ
у  ш



Роздш  I. К ш ьккний склад громадськоТ оргашзацГ! на кшець звггного року
    _________   (oci6)

№ рядка
KepiBHuii орган 

громадськоТ 
оргашзацп'

Вщокремлеш пщроздши 
громадськоТ оргашзацп

А Б 2 3
Облшова кш ьккть члешв громадсько!' оргашзаци 100 189
Загальна кш ьккть члешв KepiBHoro органу громадсько!' 
оргашзацп 110 15 X

Роздш П. Джерела надходження к оы тв
__________________________________________   (тис.грн)

№  рядка Сума K ourriB , яю  надшшли 
у звкном у poui

А Б 1
Ус1 джерела надходження к о н т в 300 2399,0

Держав ний бюджет Украши 310
м1сцевий бюджет 320 -
членськ1 внески 330 12,8
благо дШна д1яльн1сть 340 2104,9

у тому числ1
пщприемства та оргашзацД Украши 341 1242,5

громадяни Украши 342 862,4
нерезидента 343 -

господарська дшльн1сть товариств, п1дприемств (юридичних 
oci6), створених громадською орган1зад1ею для виконання и 
мети (щлей) та напрям1в д1яльност1

350 -

iHmi джерела 360 281,3
у т.н. кредита, отримаш в1д банк1в та шших ф1нансових 
установ 361 .

Роздш III. Витрати кош пв
_____________________________________________________   (тис.грн)

№  рядка Витрати кошт1в у звггному рощ

А Б 1
За вс1ма напрямами витрат кошт! в: 400 2029,9

розрахунки за податками й зборами 410 -
оплата пращ 420 -
вщрахування на сощальш заходи 430 -
амортизац!я 435 -
благо дШна д1яльшсть 440 -
матер1альн1 витрати 450 285,0
оплата послуг 460 1744,9
iHmi витрати KomTiB 480 -

у т.н. процента, с п лач ет  за отримаш кредита 481 -

Сокол C.I.________
(П1Б)

Пономаренко Ж.В. 
(П1Б)

електронна пошта:



Ш Л О В Н Б  У П И А в А х и  
СТАТИСТИКИ  

У ЖАРК1ВСЬШЙ ОБ ЛАС 
Зв!т отрммано 

индекс № 03/2
8 7 лют щ  20 р

Додаток 1
до Положения (стандарту) бухгалтерського облжу 
25 «Фшансовий зви- суб’екта малого шдприемництва»

Ф1НАНСОВИИ 3BIT 
суб’екта малого пщ приемництва

Пщприемство 
Територш __

ГО «Асощащя випускникш НТУ «ХП1» 
Кшвський р-н_________________________

Дата (рш, мюяць, число)
  за едрпоу

за КОАТУУ

Громадська оргашзацш

94.99

Оргашзацшно-правова 
форма господарювання
Вид економ1чно1 д1яльност1 _________________

Середня кты асть  пращвниюв, oci6

Одиниця вим1ру: тис. грн з одним десятковим знаком 
Адреса, телефон 61002, м. Харыв,

вул. Кирпичова, 2, тел. 707-69-68

за КОПФГ 

за КВЕД

кода
01

26450114

94.99

1. Б аланс 

на 01.01.2018 р.

Форма № 1-м Код за ДКУД 1801006

Актив
Код

рядка
На початок зв!тного 

року
На кшець звНного 

перюду

1 2 3 4

I. Необоротш  акти ви
Незавершен! капггальш швестищ! 1005 - -
Основн! засоби: 1010 - - '

перв!сна вартють 1011
зное 1012 ( - ) ( - )

Довгостроюш бюлопчш активи 1020 -
Довгостроков! фшансов! !нвестицн 1030 -
iHmi необоротш активи 1090 - -

Усього за роздшом I 1095 -

II. О боротш  активи
Запаси: 1100 - -

у тому ч и о т  готова продукцк 1103 -
Поточш 6ionori4Hi активи 1110 - -
Дебггорська заборговашеть за товари, робота, послуги 1125 - -
Дебггорська заборговашеть за розрахунками з бюджетом 1135 - -

у тому чиош з податку на прибуток 1136 - -
1нша поточна дебйорська заборговашеть 1155 - -
Поточш фшансов! швестищ1 1160 - -
Грош! та хх екв!валенти 1165 339,6 391,3
Витрати майбутшх nepioflie 1170 - . -
1нш! оборотш активи 1190 - -

Усього за роздшом II 1195 339,6 391,3

III. Необоротш  активи , утрим уваш  для  продажу, та 
групи вибуття

1200 -

Баланс 1300 339,6 391,3



Продовження додатка 1
Пас и в Код

рядка
На початок звш ю го 

року
На юнець звггного 

перюду
1 2 3 4

I. В ласний каш тал
Зареестрований (пайовий) каттал 1400 - - •
Додатковий каттал 1410 -
Резервний каттал 1415 - !
Нерозподшений прибуток (непокритий збиток) 1420 - -
Неоплачений каттал 1425 ( - ) ( - )

Усього за роздыом I 1495
II. Довгостроков1 зобов’язання, цш ьове ф ш ансування 

та  забезпечення 1595 339,6 391,3

III. П оточш  зобов’язання
Короткостроков1 кредита банк1в 1600 - -
Поточна кредиторська забор говашсть за: 

довгостроковими зобов’язаннями 1610
товари, робота, послуги 1615 - . . .. , ■ ■_ • ^

розрахунками з бюджетом 1620 - ' ' -
у тому числ1 з податку на прибуток 1621 - -

розрахунками 3i страхування 1625 -
розрахунками з оплати пращ 1630 -

Доходи майбутшх пер1од1в 1665 -
Imni поточш зобов’язання 1690 - -

Усього за розд то м  III 1695 - -
IV. Зобов’язання, пов’язан1 з необоротними активам и, 

утримуваними для продажу, та  трупами вибуття 1700 -

Баланс 1900 339,6 391,3

2. Звгг про фшансов1 результата 
за piK 2012 Р-

Форма № 2-м 
Код за ДКУД 1801007

Стаття Код
рядка За звИний пер1од

За аналопчний 
перюд 

попереднього року

1 2 3 ■ 4
Чистий дохщ вщ реал1зацй гфодукцИ' (товар1в, роб1т, 
послуг) 2000 -

Imni onepanimii доходи 2120 - -
Imni доходи 2240 - -

Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280 _
Соб1вартють реал1зовано1 продукцп (товар1в, робН, послуг) 2050 ( - ) i ' -
1нш1 операцшш витрати 2180 ( - )Ш  -

femi витрати 2270 ( - ) ( - )

Разом витрати (2050 +2180 + 2270) 2285 ( - ) ( - )
Фшансовий результат до оподаткування (2280 -  228Д).»л™ ;; . 2290 -

— ...... .. V р Д v
Податок на прибуток / У '2300 ( - ) ( - )

/ /  у  r.-ov,
Ч истий прибуток (збиток) (2 2 9 0 -2 3 0 0 ) ?[ /  ор,7 + :: *. 2350, Л

Кер1вник

Г оловний бухгалтер % \  \  4- '
ч>, \

C.I. Сокол
(ш щ али, пр1звище)

Ж.В. Пономаренко
(Ы щ али, прЬвище)



ВщмЕка про одержания 
(штамп контролюючого органу, | о  по 

якого подаеться ЗвЕ  нрсь? ( 
використання доход1в (првб}д|ий)

неприбутково! оргашзацп) ! Вх.г-

Д Н А Н А  Д£: 
AT K i .  Л Е К Ц 1 Я М .
5 Л ОВ,. > УПРАВ Л IИI

у хдркшськей овт 
О I г2 И' Ml н

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ М1н1стерства фшанс1в Украши
17.06.2016 № 553
(у редакцн наказу М1н1стерства 
ф1нанс1в Украши
28.04.2017 № 469)

1
3BIT

про використання доход1в (прибутюв) неприбутково! оргашзацп
X ЗвЕний

ЗвЕний новий
Уточнюючий

ЗвЕний (податковий) 
перюд 2017 року

Мюяць1 Рж

ЗвЕний (податковий) 
перюд, що уточнюеться 
20 року

Мюяць1 P iK

Неприбуткова установа (оргашзащя): Громадська орган1зап1я «Асошашя випускниюв Нац1онального
техн1чного ун1верситету «Харк1вський полЕ ехтчний 1 н с т и т у т »  

(повне найменування згщно з реестрацШними документами)

Код за еДРПОУ 26450114 КВЕД

Податкова адреса: Харювська обл.. м. Харюв. вулипя Кирпичова. 
будинок № 2 Поштовий шдекс 6 1 0 0 2

6 Телефон 707-69-68
Моб1льний телефон
Факс

Р1шення про включения неприбутково! оргашзацп до Реестру неприбуткових установ та оргашзацш: 
дата 10.01.2017 №761

8 Ознака неприбутковосп оргашзащ! 0 0 3 2

КИТВСЬКА ОДП1 М.ХАРКОВА ГУ ДФС У ХАРК1ВСЬК1Й ОБЛАСТ1

9 (найменування контролюючого органу, до якого подаеться ЗвЕ  про використання дохо/цв (прибутюв) неприбутково!
оргашзацп)

(грн)

Показники
Код

рядка Сума

1 2 3
Частина I

Доходи неприбутково! оргашзацп 
(сума рядшв 1.1 -1 .11) 1 2084558
фактично одержане ф1нансування бюджетно!’ установи (орган1зац1!) за 
загальним фондом

1.1 -

залишки кошт1в бюджетно! установи (оргашзацп) на спец1альних рахунках, 
що перейшли з попереднього року

1.2 -



доходи, одержан! бюджетною установою (оргашзащею), що зараховат на 
рахунки спещального фонду ще! установи (оргашзацн) згщно i3 
затвердженим у встановленому порядку кошторисом

1.3
, -

дотацп (субсидн), фшансування, отримаш з державного або мюцевого 
бюджета, державних цшьових фощщв або у межах техшчно! допомоги 1.4 -

вартасть актив!в (коштав або майна), вартасть товар1в (робта:, послуг), 
отриманих для решизацп мети (цшей, завдань) та напрям1в дкльноста, 
визначених установчими документами, та/або для здшснення неприбутково! 
(добродшцо!) д!яльноста, передбачено! законом для релкшних оргашзацш

1.5 -

надходження у вигляд1 безповоротно! фшансово! допомоги, добровшьних 
пожертвувань, милосердя тощо, у тому числи 1.6 2069385

благодшна допомога 1.6.1 2069385

гумаштарна допомога 1.6.2 ГД -

суми коштав або вартоста спец1альних засоб1в !ндив1дуального захисту 
(касок, бронежилета, виготовлених в1дпов1дно 'до в1йськових стандартав), 
Texninifflx засоб1в спостереження, лшарських засоб1в та медичних вироб1в, 
3aco6iB особисто1 ппени, продукт1в харчування, предмета репового 
забезпечення, а також шших товар1в, виконаних роб1т, наданих послуг за 
перелком, що визначаеться Кабшетом MiHicTpiB Украши, як1 добров1льно 
перерахован1 (передан!) Збройним Силам Украши, Нацюнальнш гварди 
Украши, Служб! безпеки Укра'ши, Служб! зовнпнньо! розвщки Украши, 
Державн!й прикордоннш служб! Украши, М!н!стерству внутр!шнк справ 
Украши, Управлшню державно'! охорони Украши, Державнш служб! 
спед!ального зв’язку та захисту шформацн Укра'ши, !ншим утвореним 
вщповщно до закон!в Укра'ши вшськовим формуванням, '!х з’еднанням, 
вшськовим частинам, пщроздшам, установам або оргашзац!ям, що 
утримуються за рахунок кошт!в державного бюджету, для потреб 
забезпечення проведения антитерористично! операщ!

1.6.3

разов!, пер!одичн!, цщьов! внески та вщрахування засновниюв i члешв 1.7 12799

сума кошпв, як! надходять до пенсшних фонд!в у вигляд! внесюв на 
недержавне пенс!йне забезпечення 1.8 -

пасивш доходи 1.9 2374

варпсть актив1в, отриманих у раз! припинення юридично! особи (у результата 
Г! л ^ щ ац п , злиття, подшу, приеднання або перетворення)

1.10 -

iumi доходи 1.11

Видатки (витрати) неприбутково'! орган!зацй 
(сума рядюв 2.1 -  2.6)

2 2029950

сума видатк!в (витрат) бюджетно'! установи (оргашзацп) за загальним 
фондом в!дпов!дно до затверджених в установленому порядку кошториав 2.1 - '

сума видатаав (витрат) бюджетно! установи (орган!зацп) за спец!альним 
фондом вщповщно до затверджених в установленому порядку кошторишв 2.2 -

вартасть акташв (коштав або майна), вартасть товар!в (роб!т, послуг), 
використаних (переданих) для ф!нансування видатаав на утримання 2.3 2029950



неприбутково! оргашзаци, реал!зацп мети (щлей, завдань) та напрям1в 
д!яльноста, визначених и установчими документами, та/або для здшснення 
неприбутково! (добродшно!) д!яльноста, передбачено! законом для релшйних 
оргатзацш
безповоротна фшансова допомога, добровшьш пожертвування, милосердя 
тощо, у тому числи 2.4 -

благо дшна допомога 2.4.1 -

гуманитарна допомога 2.4.2 ГД -

суми кошт1в або вартоста спещальних 3aco6iB шдивщуального захисту 
(касок, бронежилета, виготовлених вщповщно до вшськових стандарт! в), 
техшчних засоб1в спостереження, лйсарських засоб1в та медичних вироб1в, 
засоб1в особисто! гшени, продукта харчування, предмета речового 
забезпечення, а також !нших товарйв, виконаних роб1т, наданих послуг за 
перелпсом, що визначаеться Кабинетом MinicTpiB. Украши, яю добровшьно 
перерахован1 (передан!) Збройним Силам У краши, Нацюналынй гвардй 
Украши, Служб! безпеки У краши, Служб! зовшшньо!' розввдки Укра'ши, 
Державн!й прикордонн!й служб! Украши, МЫстерству внутр!шн!х справ 
Укра'ши, Управлшню державно!' охорони Укра'ши, Державнш служб! 
спец!ального зв’язку та захисту шформаци Украши, !ншим утвореним 
вщповщно до закон!в Укра'ши в!йськовим формуванням, !'х з’еднанням, 
в!йськовим частинам, шдроздшам, установам або орган!зац!ям, що 
утримуються за рахунок кошт!в державного бюджету, для потреб 
забезпечення проведения антитерористично!' операцп

2.4.3

варДсть актив!в, переданих шшим неприбутковим орган!зац!ям або 
зарахованих до бюджету в результата лжвщаци (злиття, под!лу, приеднання 
або перетворення)

2.5
-

iHHii видатки (витрати) 2.6 —

Частина II ■ -

Сума операнд! (onepanift) нецшьового використання актатав, у тому числ!: 3 -

гуман1тарна допомога 3.1 ГД Г -

вартасть актив!в (коштав або майна), вартасть товар!в (робта, послуг), як! 
використаш на nini iHmi, шж ф!нансування видатк!в на утримання 
неприбутково! оргашзаци, реал!зацй мети (ц!лей, завдань) та напрям!в 
д!яльноста, визначених установчими документами, та/або для здшснення 
неприбутково! (добродшно!) д!яльност!, передбачено! законом для релтйних 
оргашзацш

3.2 .

Доходи (прибутки) або !'х частини, що розподшеш серед засновник!в 
(учасник!в), член!в неприбутково! оргашзаци, пращвниюв (кр!м оплати 
i'xHboi npani, нарахування единого соц!ального внеску), члешв орган!в 
управл!ння та шших пов’язаних з ними oci6

4

Об’ект оподаткування (рядок 3 + рядок 4) 5 -

Податкове зобов’язання з податку на прибуток пщприемств (рядок 5 х 
2/100)

6 -

Виправлення помилок3



Збшынення (зменшення) податкового зобов’язання звггаого (податкового) 
перюду, що уточнюеться (позитивне (вщ’емне) значения (рядок 6 - рядок 6 
Звггу про використання дохсдав (прибутюв) неприбутково!' оргашзаци, який 
уточнюеться)), або рядок 7 таблиц! 2 додатка ВП до рядюв 7-9 Звпу про 
використання доход1в (прибутюв) неприбутково! оргашзаци (+, -)

7

Сума штрафу (5 %) при вщображенш недоплати у склад1 Звпу про 
використання доход1в (прибутюв) неприбутково!' оргашзаци, який подаеться 
за звпний (податковий) перюд, що настае за перюдом, у якому виявлено 
факт занижения податкового зобов’язання (рядок 8 таблиц! 2 додатка ВП до 
рядюв 7-9 Зв!ту про використання доход!в (прибутюв) неприбутково! 
орган!зац!!‘)

8

Пеня, нарахована на виконання вимог шдпункту 129.1.3 пункту 129.1 стати 
129 глави 12 розд!лу II Податкового кодексу Украши, або рядок 9 таблиц! 2 
додатка ВП до рядюв 7-9 Звпу про використання доход!в (прибутюв) 
неприбутково!' оргашзацЙ

9

Сума штрафу (3 %) при вщображенш недоплати в уточнюючому З в т  про 
використання доход!в (прибутюв) неприбутково!' орган!зацй (рядок 7 x 3  %)

10 -

Наявшсть додатюв4 ГД5 ВП ФЗ6

Наявшсть 
поданих 

до Звпу про 
використання 

дохода 
(прибутюв) 

неприбутково!
оргашзаци 

додатюв -  форм 
фшансово! 
звггносп6

Баланс 
(Звгг про 

фшан- 
совий 
стан)

Звгг про 
фшансов1 
результа
та  (Звгг 

про 
сукупний 

дохщ)

Звгг про рух 
грошових 

KoinTiB

Звгг про 
власний 
каштан

Примгг- 
ки до
piHHoi'

фшансо-
во!

звггносп

Фшансовий звгг 
суб’екта малого 
шдприемництва

Спрощений 
ф1нансовий звп  
суб’екта малого 
п1дприемництва

Звгг 
про 

результата 
фшансово! 
д1яльносп7

Баланс
Звгг про 
фшансо- 

ui
резуль

тата

Баланс Звгг про 
фшансов1 
результа- 

ти

Дополнения до Звпу про використання доход1в (прибутюв) неприбутково'1 оргашзацй" (заповнюеться i 
подаеться вщповщно до пункту 46.4 статп 46 глави 2 роздшу II Податкового кодексу Укра'ши)

Наявшсть
доповнення8

№ з/п 3MicT доповнення

1нформащя, наведена у З в т  про використання доход1в (прибутюв) неприбутково!- оргашзацн та додатках до нього, е

(реестрацшний номер облково! картки 
платника податюв або cepia (за 
наявноеп) та номер паспорта9)

Головний бухгалтер (особа, вщповщальна 
за ведения бухгалтерського облйсу)

2 7 3 5 8 0 0 4 8 9

(реестрацшний номер облшово! картки 
платника податюв або cepia (за 
наявноеп) та  номер паспорта9)

Дата подання

Кер1вник (уповноважена особа)

1 9 0 3 7 0 1 1 9 1
€.1 Сокол 

(шпцали та пр1звище)

Ж.В. Пономаренко 
(пищали та прЬвшце)



1 Зазначаеться номер календарного мюяця, в якому порушено вимоги пункту 133.4 стати 133 роздшу III 
Податкового кодексу УкраТни та нараховане податкове зобов’язання з податку на прибуток п1дприемств. 
Звгг про використання доход!в (прибутк!в) неприбутково!' оргашзацп складаеться за перюд з початку року 
(або з початку визнання оргашзацп неприбутковою в установленому порядку, якщо таке визнання 
вщбулося ni3Hime) по останшй день м!сяця, в якому вчинено таке порушення.
2 Зазначаеться базова (основна) ставка податку на прибуток у вщсотках, яка встановлена пунктом 136.1 
статп 136 роздшу III Податкового кодексу Украши.
3 Заповнюеться у pa3i самостшного виправлення помилки(ок) шляхом уточнения показниюв Звггу про 
використання доходов (прибутк!в) неприбутково!' орган1зацй в!дпов!дно до craTri 50 глави 2 роздшу II 
Податкового кодексу Украши.
4 У вщповщних клиниках проставляеться позначка «+».
5 Заповнюеться у pa3i зд!йснення операций з гумаштарною допомогою.
6Подаеться вщповщно до пункту 46.2 статп 46 роздшу I Податкового кодексу Украши разом 3i Звиом про 
використання доход!в (прибутюв) неприбутково!' орган1зацй. Ф1нансова звггшсть е додатком до Звпу про 
використання доход!в (прибутюв) неприбутково!' оргашзацп та його невщ ’емною частиною.
7 Заповнюеться бюджетними установами (орган!зац1ями).
8 Заповнюеться у pa3i подання разом 3i Звиом про використання доход!в (прибутк!в) неприбутково! 
оргашзацп доповнення.
9Cepia (за наявносн) та номер паспорта зазначаються для <}шичних oci6, як! мають вщмггку у паспори про 
право здшснювати будь-яю платеж! за cepiero та номером паспорта.

Ця частина Звггу про використання доход!в (прибутюв) неприбутково'! оргашзащ'! заповнюеться 
посадовими (службовими) особами контролюючого органу, до якого подаеться 

Звп про використання дохо/цв (прибутюв) неприбутково'! оргашзацп'

Вщмггка про внесения даних до електронно! бази податково! звгеност! « » 20 року

(посадова (службова) особа контролюючого органу, до якого подаеться Звп про використання доход!в (прибутюв) неприбутково!
оргашзацп (пщпис, шщали, пр!звище))

За результатами камерально! перев!рки Звпу про використання доход!в (прибутк!в) неприбутково! оргашзащ!
(потр!бне позначити)

порушень (помилок) не виявлено складено акт в щ « » 20 року №

« » 20 року (посадова (службова) особа контролюючого органу, до якого подаеться Звгг 
про використання доход1в (прибутюв) неприбутково! оргашзацп (пщпис, 

шщали, пр1звище))

В. о. директора Департаменту
податковоЁ полники В. П. Овчаренко

{3eim в редакци Наказу Mimcmepcmea фтанЫв № 469 eid 28.04.2017}


