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Начальнику управління консолідованої 
Звітності ГУДКСУ в Одеській обл 
Дуровій З.П.

Відокремлений підрозділ Басейнового управління водних ресурсів 
річок Причорномор’я та нижнього Дунаю «Причорноморський центр 
водних ресурсів та грунтів» просить прийняти фінансову звітність за 
2019 рік.

Форма 1 - де (додаток 1) Баланс
Форма 2- де (додаток 2) Звіт про фінансові результати 
Форма 3-дс (додаток 3) Звіт про рух грошових коштів 
Форма 4-дс (додаток 4) Звіт про. власний капітал 
Форма 5-дс Примітки до річної звітності.
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Форма 2 д ( додаток 1) Звіт про надходження та використання коштів 
загального фонду КПК 2407050
Форма 4-Ід (додаток 2) Звіт про надходження і використання коштів, 
отриманих як плата за послуги КПК 2407050
Форма 7 д (додаток 7) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами 
загального фонду КПК 2407050



Форма 7 д (додаток 7) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами 
спеціального фонду КПК 2407050 
Додаток 10 Пояснювальна записка
Додаток 12 Довідка про підтвердження залишків коштів загального та 
спеціального фондів державного або місцевих бюджетів на 
реєстраційних (спеціальних реєстраційних) рахунках.
Додаток 13 Довідка про підтвердження залишків коштів на інших 
рахунках клієнтів Державної казначейської служби України.
Додаток 14 Реєстр залишків коштів загального та спеціального фондів 
державного (місцевого) бюджету на реєстраційних (спеціальних 
реєстраційних),інших поточних рахунках , відкритих в органах 

^  Державної казначейської служби України, та поточних
рахунках,відкритих ,в установах банків.
Додаток 20 Довідка про спрямування обсягів власних надходжень,які 
перевищують відповідні витрати затверджені законом про Державний 
бюджет України
Додаток 26 Довідка про дебіторську та кредиторську заборгованість за 
операціями, які не відображаються у формі № 7д « Звіт про 
заборгованість за бюджетними коштами»

Не подаємо у зв’язку з відсутністю даних:

Форма 7-1 (Додаток 8) Звіт про заборгованість за окремими 
програмами
Додаток 11 Довідка про використання кредитів (позик) від іноземних 
держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових 
організацій для реалізації інвестиційних проектів 
Додаток 15 Довідка про залишки коштів в іноземній валюті, що 
перебувають на поточнихрахунках, відкритих в установах банків 
Додаток 16 Довідка про залишки коштів на інших поточних рахунках в 
установах банків.
Додаток 17 Довідка про депозитні операції
Додаток 18 Довідка про сплату до бюджету штрафів,накладених
контролюючими органами.
Додаток 19 Довідка про причини виникнення простроченої 
кредиторської заборгованості загального фонду.
Додаток 21 Довідка про направлення асигнувань розпорядникам 
бюджетних коштів, які підпорядковані іншим головним розпорядникам 
бюджетних коштів
Додаток 22 Довідка про використання іноземних грантів.



Додаток 23 Довідка про дебіторську заборгованість за видатками. 
Додаток 24 Довідка про кредиторську заборгованість,яка склалася 
станом на 01.01.2011 за зобов’язаннями, що не вважаються 
бюджетними


