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Комунаlьний 3ашад "Лонецьхиii обласнllй навчмьно-методичнlti]i центр психологiчно'i службп cttcTeltп

освiти" створсltиЙ rra ltif,cTaBi рiлrеllня ,Щонсчькоli обласноi раitи Bijl 28 л|отого 20 l З року N, бi l 9-482

(llPo ствOрсння комуЕаль!их зашадiв), Розпочав свою дiяльнlсть з 0 1.0lt.20 l ] року в MicTi loHeubKy,

!iяльнiс,гlо чеятру С IIсихолоt,iчпе забезllсчснllя llавчшlьпо-виховllоl,о llpollccy у заклалах сисIсr{и

ocBiTl, навчально_м*одичне забе]печення та навчФьно_методltчниit (упровiд (l)ахiвцiв пслхологiчноi

служби. У зв'язку з проведснпя аIlтитсрористичllоi операцii Ila викоllанllя llосl,аlIови Kaбirrcl у Мittiсгрiв

Украiни вiд 0? лшстопада 20l4 року JYg 595, з метою органiзачii належного функцiонування в гру:нi

ttiсяцi 20l4 роху цснтр rtepeixaB в мiсr.о,Щружкiвка, Вся MaTepirurbHa lсхttiчltа база за:tичtи;tося v м,

Донецькузгiдяолиставiд()3.10,201,1р,J,t!Olю2-107ГУМВ(]увДонецькийобластi Зчервня2{)l9l)оку

Цсltтр ]llахоf|l.ься у м. С;tов'яttськ, l|crrrp у cBoiir liя:rыlосl i ксрусl ься Kol1c l ll гуцialо Yxpril1ll. jaKollil!lll

Лепартамснт освiтп i науки Лонсчько'i обласноi
лсржавtlо'i alMitlicTpattii

Украiни, апами Прс]ilлсвта !'краiни, Кабiнсту MiHicTpiB YKlraiHt. наказамrl MiHicTcpcTBa освiти i науки

Украirrи. роrrlоря:жсllllяvи lo,1oBl' o6:tlcpж;tLlttrttctpauii. рrшl'rrrrяrlrr rrб:racrtt,j pa:t.L rraKat.rlt,t

lclrapTaMcHTy tlсвiтй i науки Лонсrtькоi сrбласноj лсI)жiвноj aлrriHicTpartii. Iнlllими но11[1аIилн()-

правовпмlt aKTaMtt. а також Стат)том, Бухгалтерськиil облiк установи зlifiснкlкл ь вrдповilно ло I lЛаНr

PaxyHKiB бухгалтсрСького облiку бюlжСтних установ. затвсрлжсного нака]ом Головного у правлiнrtя

Державвого [аначейства Ухраiнп. План paxyHKiB бухгuтерського облiку бк)fжетнIlх устлil()в.

розроблсIlий lIa пiдСтавi мiжrrаролttих стаrlлартiв бухгмтсрськоrо облiку, призrtачсllий,uя вiiображсllIlя

в бухгmерському Облiкv господарськпХ олсрацiй установ та органiзачiй, ocHoBHr дiлльнiсть якltх

велсться за рахунок коlllтiв:lержавного та мiсцевих, обf,асIlих бlолжстiв. Otlf,aтa llpatli з:iiiiсrltОСТt,СЯ

згiдно з члIнним закtrнодавством Украiни, затверджених кошториснllх прпзначень та вiдл(lвiдно д,l
шl l а1Ilого розllису.



Затверджено кошторисом r,Ta piK - 2469000,00 грн; затверджено lta звiтrtий перiол - l262800,00 грн; надiйlllло
коштiв за звiтний перiод , 9124З9,02 грн; KacoBi видатки за звiтний перiод 9724З9,02 грн; фактичнi видатки за

звiтний перiол - 926736,00 грн. За;tишку грошових кошr,iв на t<iнець зBi lHol о гlерiолу нема(,; вiд'смних значень
касових видаткiв немас. KacoBi вилаl,ки не llеревишуюl,ь l(ош,tориснrlх llри,]на.rень, Розбiiкнос,r,еii пtiж дaHllMl.t на
кiнець попереднього та початок звiтного перiолу нема( . Прtl гягtlм lвiтнr-lгtl псрitl:у орган{lми .{ержавнtli'
казначейськоТ служби Украiни попередження або протоколи про поруIIIегtгlя бlолжетIlого законолавства lIe

складались, бюджетне законодавство не порушеIIо, Протягом звiтного перiолу lIa бrоджетну ycTalloBy
контрольними органами штрафи не накладаlись. Загаrьна кiлькiсть реестрачiЙних та спецiальних ре(,страцiЙних
paxyHKiB, вiдкритих на балансi установи - 5, з них по загальному фонду - 1 та небюджетний рахунок для
зарахування надходжень та проведення видаткiв з коштами Фонлу соцiального страхування з тимчасовоТ втрати
працездатностi. У графi 4 рядок l420 <Фiнансовий результат)) Пасиву Балансу (форма }lЪ l-дс) вiдображено

фiнансовий результат виконання кошторису cTaHON4 на кiнець звiтного перiолу у cyMi - 261561.00 r,pH, якrrii
складасться iз накопиченого фiнансового результату - 236lt]4.00 грн та фiнансtlвilго резульl,а,гу виконаttня
кошторису звiтного перiоду 3l377,00 грн. (Сума наведена в рядку 2390 <Профiцит/дефiцит за звiтний перiолl,,

роздiлу L <Фiнаrrсовий результат дiяльностi> форми Jф 2-дс <Звiт. про фiнаllсовi результати))). Облiк лохолiв.
Доходи за бюджетними асигнуваннями: у графi 7 <Надiйrпло коштiв за звiтний перiод> звiту форми Лл 2м <Звiт
про надходження та використання коштiв загального tРонлу> вiлображена сума 9124З9,02 грн, яка складасться iз
суми коштiв загального фонду, отриманих для зд,iйснення видаткiв <Оплата прашi i нарахування на заробi,гну
плату) - 830251,46 грн та (Використання ToBapiB i послуг,, - l4218'1,56 грн, Сума отриманих асигнувань -]JIя

здiйснення видаткiв по загальному фонду складас 895359,00 грн, ,га вilображсна в ря/tку 20 l () <Бю;;жсr н i

асигнування> розлiлу I. <Фiнансовий рсзультат дiяльностi> сРорми Nq 2-:lc <Звiт, lipo cPirrarrcoBi резу,lIы,атлI)) за

MiHycoM вилучених з д<rхк.lдiв звir,нк.lго llepio:ry асиlн),tsань у cyrri llоlочних tstllpal . що вкJlк)чак)],ься Jo lrepBlcHclT
BapTocTi необоротних активiв (надходження кош,гiв цi:lьового фiнансування) у cyMi 77080.00 грн (КЛКtsК06 llIбl
КЕКВ 2210 - 77080,00 грн). Облiк витрат. У графi 8 KKacoBi за звiтний псрiод) форлла Лс 2м <Звiт rlро
надходження та використання коштiв загального фоrrду> вiлображена cybra 9724З9,02 гргr, яка склаJасlься iз супли
коштiв загального фонлу, використаних для здiйсне}Iня видаткiв <Оплата праrri i FIарахування на заробiтну пла,гу))

- 83025 1,46 грн та <Використання ToBapiB i послуг> - 142 187,56 r,pH. Заt,а,rtьна сума фак,гичних виl,ра,г,
вiлображени"х у формi 2-дс <Звiт про фiнансовi результати за I пiврi.tчя 2020 року> склала 926736.00 грн. та
знайшла вiдображення у рядках 22l0 <Витрати на виконання бIодх<етних програм)) - в cyMi 924704,00 грн та 2250
<lншi витрати за обмiнними операцiями)) витрат на вiлрялження (КЕКВ 225() ,<Видатки на вiдрялженIlял) у cyMi
2032,00 грн. Елементи витрат за обмiнними операчiями зl,iдно з формою N2-д. <Звiт про фiнансовi резуль,l,а,l,и за
I пiврiччя 2020 року> складаються iз: витрати на оплату праui - рядок 2820 - 679l02,00 грн; вiдрахування на
соцiальнi заходи - рядок 2830 - l5ll50,00 грн: матерiальнi витрати рялок 2840 - 559l2,00 грн; амортизацiя
рядок 2850 - 38540,00 грн; iншi витратIr - рядок 2860 - 2032,00 грr,l. Щебiторська заборгованiсть на початок
звiтного перiоду дорiвнюс - 0,00 грн, на 01.07.2020p. - 0,00 грьr. Кредиторсьttа заборгованiсть на початок звiтltого
перiоду дорiвЕюе - 0,00 грн, на 01.07.2020р. - 0,00 грн. Станом наO]r0'7,2020 року незаре€стрована крелtr-горська
заборгованiсть дорiвнюс - 0,00 грн. Станом на 01.07.2020 року заресс,tрованi бюджетнi фiнансовi зобов'язання
вlдсутн1
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