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Комунальний заклад "Донецький обласний навчально-методичний центр психологічної служби системи

освіти" 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.

Діяльністю центру є психологічне забезпечення навчально-виховного процесу у закладах системи

освіти, навчально-методичне забезпечення та навчально-методичний супровід фахівців психологічної

служби. У зв’язку з проведення антитерористичної 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 03.10.2014р. № 01/02-107 ГУ МВСУ в Донецький області . З червня 2019 року

Центр знаходиться у м. Слов'янськ. 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, наказами

департаменту освіти і науки Донецької обласної державної адміністрації, 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.

Департамент освіти і науки Донецької

обладержадміністрації

7

202000000016924734 АС  " Є-ЗВІТНІСТЬ " ст. 1 з 2



        Затверджено кошторисом на рік – 2469000,00 грн; затверджено на звітний період – 585350,00 грн; надійшло

коштів за звітний період – 409433,88 грн; касові видатки за звітний період – 409433,88 грн; фактичні видатки за

звітний період – 394569,00 грн. Залишку грошових коштів на кінець звітного періоду немає; від’ємних значень

касових видатків немає. Касові видатки не перевищують кошторисних призначень. Розбіжностей між даними на

кінець попереднього та початок звітного періоду немає. Протягом звітного періоду органами Державної

казначейської служби України попередження або протоколи про порушення бюджетного законодавства  не

складались, бюджетне законодавство не порушено. Протягом звітного періоду на бюджетну установу

контрольними органами штрафи не накладались. Загальна кількість реєстраційних та спеціальних реєстраційних

рахунків, відкритих на балансі установи – 5, з них по загальному фонду – 1 та небюджетний рахунок для

зарахування надходжень та проведення видатків з коштами Фонду соціального страхування з тимчасової втрати

працездатності. У графі 4 рядок 1420 «Фінансовий результат» Пасиву Балансу (форма № 1-дс) відображено

фінансовий результат виконання кошторису станом на кінець звітного періоду у сумі – 251049,00 грн, який

складається із накопиченого фінансового результату – 236184,00 грн та фінансового результату виконання

кошторису звітного періоду 14865,00 грн. (Сума наведена в рядку 2390 «Профіцит/дефіцит за звітний період»

розділу І. «Фінансовий результат діяльності» форми № 2-дс «Звіт про фінансові результати»). Облік доходів.

Доходи за бюджетними асигнуваннями: у графі 7 «Надійшло коштів за звітний період» звіту форми № 2м «Звіт

про надходження та використання коштів загального фонду» відображена сума 409433,88 грн, яка складається із

суми коштів загального фонду, отриманих для здійснення видатків «Оплата праці і нарахування на заробітну

плату» – 335897,82 грн та «Використання товарів і послуг» – 73536,06 грн. Сума отриманих асигнувань для

здійснення видатків по загальному фонду складає 379704,00 грн, та відображена в рядку 2010 «Бюджетні

асигнування» розділу І. «Фінансовий результат діяльності» форми № 2-дс «Звіт про фінансові результати» 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 29730,00 грн (КПКВК0611161

КЕКВ 2210 – 29730,00 грн). Облік витрат. У графі 8 «Касові за звітний період» форма № 2м «Звіт про

надходження та використання коштів загального фонду» відображена сума 409433,88 грн, яка складається із суми

коштів загального фонду, використаних для здійснення видатків «Оплата праці і нарахування на заробітну плату»

– 335897,82 грн та «Використання товарів і послуг» - 73536,06 грн. Загальна сума фактичних витрат,

відображених у формі 2-дс «Звіт про фінансові результати за І квартал 2020 року» склала 394569,00 грн, та

знайшла відображення у рядках 2210 «Витрати на виконання бюджетних програм» - в сумі 392537,00 грн та 2250

«Інші витрати за обмінними операціями» витрат на відрядження (КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження») у сумі

2032,00 грн. Елементи витрат за обмінними операціями згідно з формою №2-дс «Звіт про фінансові результати за

І квартал 2020 року» складаються із: витрати на оплату праці – рядок 2820 – 274555,00 грн; відрахування на

соціальні заходи – рядок 2830 – 61343,00 грн; матеріальні витрати – рядок 2840 – 41774,00 грн; амортизація –

рядок 2850 – 14865,00 грн; інші витрати – рядок 2860 – 2032,00 грн. Дебіторська заборгованість на початок

звітного періоду дорівнює – 0,00 грн, на 01.04.2020р. – 0,00 грн. Кредиторська заборгованість на початок звітного

періоду дорівнює – 0,00 грн, на 01.04.2020р. – 0,00 грн. Станом на 01.04.2020 року незареєстрована кредиторська

заборгованість дорівнює – 0,00 грн. Станом на 01.04.2020 року зареєстровані бюджетні фінансові зобов’язання

відсутні.
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