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      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 .

Центр у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента

України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України, розпорядженнями

голови облдержадміністрації, рішеннями обласної ради, іншими нормативно-правовими актами, а також

Статутом.

Бухгалтерський облік  установи  здійснюють  відповідно до Плану рахунків бухгалтерського обліку

бюджетних установ, затвердженого наказом Головного управління Державного казначейства України.

План рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ, розроблений на підставі міжнародних

стандартів бухгалтерського обліку, призначений для відображення в бухгалтерському обліку

господарських операцій установ та організацій, основна діяльність яких ведеться за рахунок коштів

державного та місцевих, обласних  бюджетів. Оплата праці здійснюється згідно з чинним

законодавством  України, затверджених кошторисних призначень та відповідно до штатного розпису.

        Загальна кількість реєстраційних та спеціальних реєстраційних рахунків, відкритих на балансі

установи-5, з них по загальному -1; по спеціальному -3,  та не бюджетний рахунок до переліку коштів

Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності-1.

Департамент освіти і науки ДОДА Середня чисельність

працівників станом на

01.01.2019 року становить

12,5 осіб

        Облік грошових коштів 

        Всього на рахунках, відкритих у Казначействі України станом на 01.01.2019 року обліковується залишок

0,00грн., на поточних рахунках, відкритих в установах банків –0,00 грн.

        Залишок грошових коштів у готівці, які знаходяться в касі установи станом на 01.01.2019 року склав 0,00грн. 

        Для проведення операцій із коштами загального фонду КЗ ДНМЦ ПС має відкриті 1реєстраційний  рахунок

35418033086577(КПКВП 0611161) в органах Казначейства.

        Залишок на 01.01.2019 (грн. коп.) Залишок на кінець звітного періоду відповідно до поданого звіту (форма

№ 2м)

        на  реєстраційних рахунках 0,00грн

        У графі 9 «Залишок на кінець звітного періоду (року)» зведеного звіту форми № 2м «Звіт про надходження та

використання коштів загального фонду» наведено залишок коштів на кінець звітного періоду в сумі 0,00 грн.,

який складається із:

         залишку коштів на реєстраційних рахунках, відкритих в Державній казначейській службі України в сумі 0,00

грн.

        Для проведення операцій із власними надходженнями спеціального фонду КЗ ДНМЦ ПС має відкриті:

        - 3 спеціальні реєстраційні рахунки для проведення операцій із кошами спеціального фонду державного

бюджету, а саме:

         - для операцій з коштами, отриманими за іншими джерелами власних надходжень – 3

(рах.31558333286577;31551333186577;35420333086577)

        Залишок на 01.01.2019 Залишок на кінець звітного періоду відповідно до поданого звіту (форма

№ 4)

        На спеціальному реєстраційному рахунку 0,00грн.

        За відсутністю данних Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами

власних надходжень(форма № 4-2д) не надаємо.
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        Облік доходів

        Доходи за бюджетними асигнуваннями

                           У графі 7 «Надійшло коштів за звітний період (рік)»  зведеного звіту форми № 2м «Звіт про

надходження та використання коштів загального фонду» відображена сума 1 973 997,05 грн., яка складається з:

        - суми коштів загального фонду, отриманих для здійснення видатків оплата праці і нарахування на

заробітну плату – 1 833 970,22грн.

        - та використання товарів і послуг -   140 026,83грн.

        Сума отриманих асигнувань для здійснення видатків по загальному фонду складає 1 916 122грн., та

відображена в рядку 2010 “Бюджетні асигнування” розділу І. Фінансовий результат діяльності форми № 2-дс

“Звіт про фінансовий результат” за мінусом:

        - вилучених з доходів звітного періоду асигнувань у сумі поточних витрат, що включаються до первісної

вартості необоротних активів (надходження коштів цільового фінансування) у сумі 57875,00 грн. (КПКВК0611161

КЕКВ 2210 –57875,00 грн.,)

        Власні надходження

        Кошти, отримані як плата за послуги:

        (форма № 4-1м) не надаємо ( у зв'язку з відсутністю даних)

        Кошти, отримані за іншими джерелами власних надходжень не маємо.

        

        Облік витрат

        У графі «Касові за звітний період(рік)»відображені суми:

        - форма № 2д “Звіт про надходження та використання коштів загального фонду”- 1 973 997,05 грн.

        Загальна сума фактичних витрат, відображених у зазначених формах бюджетної звітності склала 1 949

542 грн., та знайшла відображення у рядках 2210 “Витрати на виконання бюджетних програм”,  форми № 2-дс за

мінусом:

                   - витрат на відрядження (КЕКВ 2250 “Видатки на відрядження”) у сумі 11600грн., 

        Облік розрахунків

        Розрахунки по загальному фонду: 

        Згідно зведеного Звіту про заборгованість за бюджетними коштами (форма № 7д) за загальним фондом:

        Дебіторська заборгованість станом на 01.01.2019 року склала 0,00 грн. 

        Станом на 01.01.2019 року  прострочену дебіторську заборгованість не маємо. 

        Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2019 року склала 0,00 грн. 

        Станом на 01.01.2019 року прострочена кредиторська заборгованість не маємо. 

        Розрахунки по спеціальному фонду: 

        Згідно зведеного Звіту про заборгованість за бюджетними коштами (форма № 7м) за спеціальним  фондом

складає -0,00грн.

         

        За розрахунками із соціального страхування – 0,00грн:

        - розрахунки з Фондом соціального страхування на випадок тимчасової втрати працездатності за

нарахованими сумами допомоги у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю за  2018 рік у сумі – 0,00 грн.;

        - недостачі і крадіжки грошових коштів та матеріальних цінностей, сума збитків за псування

матеріальних цінностей, віднесені на винних осіб –0,00 грн.:

        - заборгованість за розрахунками з виплати допомог і компенсацій громадянам, які постраждали внаслідок

Чорнобильської катастрофи –0,00 грн.:

        -  заборгованість ліквідаційних комісій банку -0,00 грн.

        За внутрішніми розрахунками 0,00 грн.

        - розрахунки з внутрівідомчої передачі запасів – 0,00 грн.

        Фінансовий результат:

        У графі 4 рядка 1400 “Внесений капітал” Пасиву Балансу (форма № 1-дс) у сумі 303871,00 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 -191546 грн., який складається:

        - із накопиченого фінансового результату 158126 грн.

        - фінансового результату виконання кошторису звітного періоду – 33420,00 грн. (Сума наведена в рядку 2390

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

фінансові результати”)

        Інформація про загальні суми відкритих асигнувань, касових видатків та наданих кредитів.

        Загальний фонд:

        N КПКВК/

        КЕКВ
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        Відкритоасигнуваньвзвітномуперіоді Касовівидаткизазвітнийперіод Залишокневикористаних

відкритих асигнувань на кінець звітного періоду

        Відсоток використання /

        Причини невикористання відкритих асигнувань 

        1      2000 2 179 990,00 1 973 997,05 205 992,95 90,5%

        2111       1 658 700,00 1 498 725,29 159 974,71 Причина

        2120    364 900,00 335 244,93 29 655,07

        2200  156 390,00 140 026,83 16 363,17

        2210    90 000,00 90 000,00 0

        2240    25 000,00 25 000,00 0

        2250    11 600,00 11 600,00 0

        2271    25 200,00 10 974,34 14 225,66

        2272         890,00 276,88             613,12

        2273.       3700,00 2175,61          1524,39

        

        Спеціальний фонд:

        N КПКВК/

        КЕКВ

        Відкритоасигнуваньвзвітномуперіоді Касовівидаткизазвітнийперіод Залишокневикористаних

відкритих асигнувань на кінець звітного періоду

        Відсоток використання /

        Причини невикористання відкритих асигнувань 

        1 …. 0,00 0,00 0,00

        2111

        …..

        …..

        У звітному періоді попередження та протоколи про порушення бюджетного законодавства Державною

казначейською службою України не складалися. У разі коли складалися зазначається дата та місце складання, та

порушення бюджетного законодавства, що стало підставою для складання їх складання.

Керівник Лугінець НВ

Головний бухгалтер (керівник ССП) Чурилова СМ

" 10 " січня 2019р.
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