
Головне Управління Державної казначейської служби   України у Київській 

області  

ЕЛЕКТРОННА ПОШТА 

 

 

Степанчук Петро 
 Про надання інформації 

 

Головне управління Державної казначейської служби України у Київській 

області (далі – Головне управління Казначейства) розглянуло Ваш запит, надісланий 

на адресу Державної Казначейської служби України, та надає копії звітів за 

бюджетними програмами Міністерства внутрішніх справ за КПКВК 1007010 

«Керівництво та управління діяльністю Національної поліції України» та 1007020 

«Забезпечення діяльності підрозділів, установ та закладів національної поліції 

України» за формами, передбаченими наказом Міністерства фінансів України від 

24.01.2012 №44 «Про затвердження Порядку складання бюджетної звітності 

розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів» (далі – Наказ) та копії 

фінансової звітності Національної поліції України за формами, передбаченими 

наказом Міністерства фінансів України від 28.12.2009 №1541 «Про затвердження 

Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 

101 «Подання фінансової звітності» за 2017-2018 роки: 

- Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2д); 

- Звіт про надходження та використання коштів, отриманих як плата за послуги 

(форма №4-1д); 

- Звіт про надходження та використання коштів, отриманих за іншими 

джерелами власних надходжень (форма №4-2д);  

- Баланс (форма №1-дс); 

- Звіт про фінансові результати (форма №2-дс); 

- Звіт про рух грошових коштів (форма №3-дс); 

- Звіт про власний капітал (форма №4-дс). 

Інформація стосовно помісячних планових показників і фактичних видатків за 

2018 рік за бюджетною програмою Міністерства внутрішніх справ за КПКВК  

1007020 «Забезпечення діяльності підрозділів, установ та закладів національної 

поліції України» до Головного управління Казначейства Національною поліцією 

України не подається, так як це не передбачено Наказом. Дані показники можна 

побачити у відповідних формах бюджетної та фінансової звітності Національної 

поліції України, які додаються. 

Копія звіту про надходження і використання коштів, отриманих на виконання 

програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів (форма №4-4д) 

не подається в зв’язку з відсутністю показників. 
 

Додаток: в електронному вигляді в pdf форматі. 
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