
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
за перше півріччя 2018 року

КОДИ

Установа

Комунальний заклад"Донецький обласний навчально-

методичний центр психологічної служби системи

освіти"

за ЄДРПОУ 38844604

Територія Донецька Область/М.Донецьк за КОАТУУ 1400000000

Організаційно-правова форма

господарювання Комунальна організація (установа, заклад)
за КОПФГ 430

Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів   010 - Орган з

питань культури, національностей та релігії

Періодичність:   квартальна  

Короткий опис основної діяльності установи
Найменування органу, якому підпорядкована

установа

Середня чисельність

працівників

1 2 3

Центр створений на підставі рішення Донецької обласної ради від 28 лютого 2013 року № 6/19-482 «Про

створення комунальних закладів».Розпочав свою діяльність з 01.08.2013 року в місті Донецьку.

Діяльність центру є психологічне забезпечення навчально-виховного процесу та організація психолого-

медико-педагогічного і соціально-педагогічного патронажу у дошкільних, усіх типах загальноосвітніх та

інших навчальних закладів системи освіти; науково-методичне забезпечення, навчально-методичний

супровід фахівців психологічної служби та психолого-медико-педагогічної комісії (ПМПК).У зв’язку з

проведення анти терористичної  операції на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 07

листопада 2014 року № 595, з метою організації належного функціонування в грудні місяці 2014 року

центр переїхав в місто Дружківка. Вся матеріальна технічна база залишилося у м. Донецьку згідно листа

від 03.10.2014 р. № 01/02-107 ГУ МВСУ в Донецький області .

Департамент освіти і науки ДОДА 17,5

        Дебіторської  заборгованості  на початок року дорівнює - 0,00 грн.,

        а на звітну дату - 0,00грн.

        Кредиторська заборгованість на початок звітного періоду  дорівнює – 0,00 грн., 

        а на звітну дату - 855,27грн.

        простроченої дебіторської та кредиторської заборгованості немає.

        Причин наявності простроченої кредиторської заборгованості за кодами економічної класифікації видатків

2110, 2270- немає

        Причин наявності кредиторської заборгованості за бюджетними зобов'язаннями, не взятими на облік

органами Казначейства, зазначеної у Довідці про дебіторську та кредиторську заборгованість, які не

відображаються у формі N 7д, N 7м "Звіт про заборгованість за бюджетними коштами" -немає.

        Причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості та підстави для її зменшення (списання у

зв'язку із закінченням строку позовної давності, за рішенням суду тощо) (у річній бюджетній звітності)-немає.

        Причини взяття зобов'язань без відповідних бюджетних асигнувань або з перевищенням повноважень,

встановлених Бюджетним кодексом України, законом про Державний бюджет України, рішенням про місцевий

бюджет, та вжиті заходи- немає.

        Заборгованість за окремими програмами відсутня. 

        - Затверджено кошторисом на  рік –       2 180 090,00 грн.;

        -  Затверджено на звітний період –           1 149 090,00 грн.;

        -  Надійшло коштів за звітний період –    1 018 196,60 грн.;

        -  Сума вилучених коштів на придбання-         2085,00грн.;

        -  Касові видатки за звітний період  –       1 001 893,85 грн.;

        -  Фактичні за звітний період –                  1 001 707,00 грн.;

        -  Нарахована амортизація-                                 1042,50грн.;

        - Залишок на кінець звітного періоду -           16 302,75 грн.

        Від’ємних  значень касових видатків немає.

        Касові видатки не перевищують кошторисних призначень.

        Розбіжності між даними на кінець попереднього  та початок звітного років немає.

        Протоколи   про порушення бюджетного законодавства не складалось, бюджетне законодавство не порушено.    

        Протягом звітного періоду  на бюджетну установу контрольними органами штрафи не накладались.

        інформація про ліквідовані, приєднані, створені структурні одиниці-нема.

                Загальна кількість реєстраційних та спеціальних реєстраційних рахунків, відкритих на балансі установи

-2, з них по загальному -1 та не бюджетний рахунок до переліку коштів  Фонду соціального страхування з
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тимчасової втрати працездатності. 

        Спеціального реєстраційного рахунку  маємо, кошторису по спеціальному фонду немає. 

        Інформаціяї про стан рахунку у системі електронного адміністрування податку на додану вартість-немає.

         причин відхилення показників "на початок звітного року" квартальної бюджетної звітності від аналогічних

показників "на кінець звітного (періоду) року" річної бюджетної звітності за минулий рік, інформація про повноту

включення до зведеної бюджетної звітності показників бюджетної звітності розпорядників та одержувачів

бюджетних коштів, що включені до мережі, у тому числі такі, що знаходяться на тимчасово окупованій території

та на території проведення антитерористичної операції тощо-немає.

        У графі 4 рядка 1400 “Внесений капітал” Пасиву Балансу (форма № 1-дс) у сумі 248081 грн. У графі 4 рядка

1420 “Фінансовий результат” Пасиву Балансу (форма № 1-дс) відображено фінансовий результат виконання

кошторису станом на кінець звітного періоду у сумі -143720 грн., який складається:

        - із накопиченого фінансового результату -158125 грн.

        - фінансового результату виконання кошторису звітного періоду 14405 грн. (Сума наведена в рядку 2390

“Профіцит/дефіцит за звітний період” розділу І . Фінансовий результат діяльності форми № 2-дс “Звіт про

фінансові результати”)

        Дебіторської  заборгованості за фондом соціального страхування по ВПТ на початок звітного періоду

Складає -0,00грн., на кінець звітного періоду немає., та

        кредиторської заборгованості по лікарняним листам немає.

        Депозитні операції установою не проводились.

Керівник Лугінець НВ

Головний бухгалтер (керівник ССП) Чурилова СМ

" 13 " липня 2018р.
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