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Державне статистичне спостереження

Конфіденційність статистичної інформації забезпечується
статтею 21 Закону України "Про державну статистику"

Порушення порядку подання або використання даних державних статистичних спостережень тягне за собою
відповідальність, яка встановлена статтею 186³ Кодексу України про адміністративні правопорушення

ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
ЗА 2019 РІК
Термін
подання:

Подають:
керівний орган громадської організації зі статусом
юридичної особи, легалізованої відповідно до
Закону України "Про громадські об'єднання"
– територіальному органу Держстату

№ 1-громадська організація
не пізніше
10 березня

(річна)
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держстату
23.11.2016 № 221

Респондент:
Найменування: __громадська організація «Українська природоохоронна група»________________________
Місцезнаходження (юридична адреса): __08600, Київська область, м. Васильків, вул. Гоголя, 40.
_____________________________________________________________________________________________
(поштовий індекс, область, район, населений пункт, вулиця /провулок, площа тощо,

_____________________________________________________________________________________________
№ будинку /корпусу, № квартири /офісу)

Адреса здійснення діяльності, щодо якої подається форма звітності (фактична адреса): ___08600, Київська
область, м. Васильків, вул. Гоголя, 40.
_____________________________________________________________________________________________
(поштовий індекс, область, район, населений пункт, вулиця /провулок, площа тощо,

_____________________________________________________________________________________________
№ будинку /корпусу, № квартири /офісу)
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Розділ І. Кількісний склад громадської організації на кінець звітного року
(осіб)
№ рядка
А

Б

Облікова кількість членів громадської організації
Загальна кількість членів керівного органу громадської
організації

Керівний орган
громадської
організації
2

9

100
110

Відокремлені підрозділи
громадської організації
3

-

×

Розділ ІІ. Джерела надходження коштів
(тис.грн)
Сума коштів, які надійшли
у звітному році

№ рядка
А

Б

Усі джерела надходження коштів
Державний бюджет України
місцевий бюджет
членські внески
благодійна діяльність
у тому числі
підприємства та організації України
громадяни України
нерезиденти
господарська діяльність товариств, підприємств (юридичних
осіб), створених громадською організацією для виконання її
мети (цілей) та напрямів діяльності
інші джерела
у т.ч. кредити, отримані від банків та інших фінансових
установ

1

300
310
320
330

441,4

340

441,4
103,2

341
342
343

104,3
228,9

350
360

4,8

361

Розділ III. Витрати коштів
(тис.грн)
№ рядка
А

За всіма напрямами витрат коштів:
розрахунки за податками й зборами
оплата праці
відрахування на соціальні заходи
амортизація
благодійна діяльність
матеріальні витрати

400
410
420

телефон: +38 097 1000 473

1

310,9

430
435
440

оплата послуг
інші витрати коштів
у т.ч. проценти, сплачені за отримані кредити

__________________________________________
Місце підпису керівника (власника) та/або особи,
відповідальної за достовірність наданої інформації

Витрати коштів у звітному році

Б

450

98,6

460

208,5
3,8

480
481

______Василюк О.В,___________
(ПІБ)

електронна пошта: uncg.ua@gmail.com

