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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
за dев'яmь мiсяцiв 2020 року

комундл ъниЙ злIатдд "д о н Е ц ъ ки Й
оБллсниЙндв.Iдлъно-мЕтодп.IниЙцЕнтр за€дрпоу

установа психологIчноi служБи систЕми освIти"
Територiя Слов'Яtlськ за KOATW
Органiзацiйно-правова форма
господарюваннJI KoMyHa.tbHa ореанiзацiя (усmанова, замаd) За КОПФГ

Код та назва типовоi вiдомчоi класифiкачii видаткiв та кредитування мiсцевих бюджетiв 00б - Орган з

пптань освiти i науки
Перiодичнiсть: квартальна
(промiжна)
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Короткий оппс ocHoBHoi дiяльностi устlяовr
Н.ймспувrння opar8y, якоху пцпорщкоЕ!{а

ycTlBoB!
Середшя чисФьяiqь

прачiвяшкiв

l 2 з

Комунмьний закла,1 "Донецький обласний яаsчмьно-мФодичний цент лсихологiчноi сл)хби сиmемя
фвiтй" стюр€вий ва пiдставi рiшення Довсцькоi облsсноi ради вiд 28 лшого 20 I ] рку Л, 6/19-482
(Пр Фворсння комупФьних 3ашцiвD. Розпоqав сюю дiмьяiпь з 01.08,20lЗ року в MicTi Донсцьку.
Лiяльнiстlо центру a психологiчпе забсlпечеппя навчмьно-виховного процесу у зашцах системи
освirи, навчмьно-мФоличве забе3rrечення та наsчмьяо-меlюличний супровiд фахiвuiв психФlогiчяоi
сiужби, У]в'я]ку з провсдеgня аfiитерористично-t операцii на виконання постанови Кабiвfiу MiBicтiB
Украiни siд 07 лпстопаlа 20]4 року Ле 595. з ilФою органiзацii sшсжоrc фуffк|tiонумння в грулнi
мiсяцi 20 1,1 року центр переiхав в Mifio Дружкiвка, Вся матерiшrьва технiчна баи змишшФя у м,

Долсцьку згiдпо листа вiд 0З. l0.20l4 р. N9 0] /02- | 07 ГУМВСУ в Донецький областi. З червня 20l9 року
Центр знцодиться у lr. Слов'янськ. IleHTp у своiй дiяльноФi керуmюя Констmучiсю Украiни. законами
Украiвil, апами Преlпдевта Укр'iЪи, Кабiнеry MiEiФpiB Украiви, ваказами MiHicTeРcтg фвiти i яауки
Украiпи. розпоряджсннями rолови обпдержалмiнiстрацii, рiшонrirw обласноТ рци, накаами
дспартамсmу освiти i науки Довсцькоi обласноi державноi алмiнiстрацii. iншими нормативно-
правовими апами. а також Статlтом, Бухгшерський обпiк устшови зJiйсвюють вiдповiдяо до Плану

рахупкiв бухгuтерського облiку бю:жmних устааов. затвсрлжсsого паказом Головного упрамiння
ДержаввоI0 каначейства У(раiни. Плац paxyHKiB бухгштерськоlо облiку бюмФних установ,

,Щепартамент освiти i науки ДонецькоТ обласноi
iсржавноi щмiнiстрsцii

в бухгалтерському облiку госполарських операчiй установ та оргавiзацiй. основна дiмьнiФь яких
всдсться за рахуЕок коштiв дсржавного та мiсцсвих, обласннх бюшФiв, Оплата працi здiйсншься
]гiдпо ] чинним закоltодавством Украiни, затЕершенп кошорисвих при]ilачепь та вiдповiдно до
штатного розilису,
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Затверджено кошторисом на piK - 2449400,00 грн; затверджеЕо на звiтний перiол _ 1868l50,00 грн; надiйшло

коштiв заЪвiтний перiод - 1з5775з,44 грн; KacoBi видатки за звiтний перiол _ lз57753,44 грн; фактичнi видатки за

звiтний перiол , lз0168б,00 грн. Залишку грошових коштiв на кiнець звiтного перiоду немас; вiд'емних значень

касових видаткiв немае. KacoBi видатки н€ персвищують кошторисних призначень. Розб,iжностей мiж данllтпtи на

кiнецЬ попередньоГо та почаТок звiтногО перiодУ немае. Протягом звiтного перiолу органами .Щержавноi

казначейськоi служби Украiни попередження або протоколи про порушенЕя бюджетНОГО заКОНОДаВСТВа Не

скJIадались, бюджетне законодавство не порушеЕо. Протягом звiтного перiоду на бюФкетну установу
контрольними органами штрафи не накладались. Загальна кiлькiсть реестрацiйних та спецiальЕих ре€стацiйних
paxyHKiB, вiдкритих на балансi установи - 5, з них по заг€lльному фонду - l та небюджетний рахунок дlUI

зарахування надходжень та проведення видаткiв з коштами Фонду соцiального страхування з тимчасовоi втрати

прЪч"rлurrо.тi. У графi 4 рядок 1420 <Фiнансовий результат> Пасиву Балансу (форма М l-дс) вiдображено

фiнансовий результат виконання кошторису станом на кiнець звiтного перiолу у cyMi - 219127,00 грн, який

J*uдuarо." iз накопиченого фiнансового результату - 236184,00 грн та фiнансового результату виконаннJI

кошторису звiтного перiоду 4ig4з,Oо грн. (Сума наведена в рядку 2З90 <Профiцит/дефiцит за звiтний перiод>

розлiлу I. <Фiнансовrй p".yn"ru, дiяльностi>> форми Ns 2-дс <Звiт про фiнансовi результати>). облiк доходiв.

До*од' за бюджетними асигнуваннями: у графi 7 <Надiйшло коштiв за звiтний перiод> звiту форми ]Ф 2м <Звiт

про надходження та u"*ор".rur"я коштiв загального фо"дуu вiдображена сума 1З57753,44 грн. яка складасться iз

суr" *o-riB загмьногО фо*ду, отриманиХ для здiйснення видаткiв <оплата працi i нарахування на заробiтну

плату)) _ |I,744зз"78 грн та (Використання ToBapiB i послуг> - 183319,66 грн. Сума отриманих асигнувань дlUI

здiйiненнЯ видаткiВ пЪ .u.-"roMy фонлУ складае 1258743,00 грн, та вiлображена в рядку 2010 <Бюджетнi

асигнування)> роздiлу I. <ФiнансовиЙ результат дiяльностi> форми ]ф 2-дс <Звiт про фiнансовi результати)) за

MiHycoM вилучених з доходiв звiтного перiо.чу асигнувань у cyMi поточних витрат, що включаються до первiсноТ

BapiocTi11.оЬороr""" активiв (надходження коштiв цiльового фiнансування) у cyMi 99010,00 грн (КПКВк0611lбl
кЕкв 2210 - gяоtо,оО грн).У графi 3 рядок 2130 формИ Л! 2-дс <Звiт про фiнансовi результатиD вiдображенi iншi

доходи вiд необмiнних операчiй в cyMi б100,00 грн. Облiк витрат. У графi 8 <KacoBi за звiтний перiол> форма J\lЪ

2м <Звiт про надходження та використання коштiв загаJIьного фондр вiдображена сума 1357753,44 грн, яка

скJIадасться iз суми коштiв загального фонду, використаних для здiйснення видаткiв <<оплата праui i HapaxyBaнIul

на заробiтну плату)) - 11,744зз,78 грн та <<Використання ToBapiB i послуг> - 183319,66 грн. Загальна сума

фактичних витрат, вiлображених у формi 2-дс <Звiт про фiнансовi результати за дев'ять мiсяцiв 2020 рокр склшIа

iзоtовь,оО грн, та знайшла вiдображення у рядках 2210 <Витрати на виконання бюджетнI{х програм> - в cyMi

1299231,00 грн та2250 <Iншi витратц за обмiнними операцiями)) витрат на вiдрядження (КЕКВ 2250 <Видатки на

вiдрядження>1 у cyMi 2455,00 грн. Елементи витрат за обмiнними операцiями згiдно з формою ]\&2-дс <Звiт про

фiнансовi результатИ за дев'ятЬ мiсяцiВ 2020 рокР складаються iз: витрати на оплату працi - рялок 2820 -
qscgzt,oo грн; вiдрахування на соцiальЕi заходи - рядок 2830 _ 2|,7512,00 грн; Maтepiirлbнi витрати - рядок 2840 _

75293,00 .р"; urорr"зацiя - рядок 2850 - 49505,00 грн; iншi витрати - рядок 2860 - 2455,00 грЕ. У графi З рядок
2310 формИ Jф 2-дС <Звiт прЪ фiнансовi результати) вiдображенi iншi витрати за необмiнними операцiями в cyMi

б100,00 грн. Розшифровка надходженшI i використання KolлTiB, отриманих за iншими джерелами вJIасних

пчд*од*""" - форма м +-2r, затверджено на звiтний piK - бl00,00 грн; надiйшло коштiв за дев'ять мiсяцiв 2020

року _ 6100,00 грн, в тому числi вiд пiдприемств, органiзачiй, фiзичних осiб та вiд iнших бюджетних установ для

виконання цiльових заходiв - бl00,00 грн. Видатки коштiв, отриманих за iншими джерелами власних наджоджень

склали б100,00 грн та вiдображенi в графi 8 рядок l50 форми 4-2м <Звiт про надходження i використання коштiв,

отриманих за iншими джерелами власних надходжень). !,ебiторська заборгованiсть на початок звiтного перiолУ

дорiвнюе * 0,00 грн, на 01.10.2020p. _ 0,00 грн. Крелиторська заборгованiсть на початок звiтного перiолу

дорiвнюе _ 0,00 грн, на 01.10.2020р. _ 0,00 грн. Станом на 01.10,2020 року Еезаре€стрована кредиторська

заборгованiсть дорi;нюе - 0,00 грн. Станом на 01.10.2020 року заре€строванi бюджетнi фiнансовi зобов'язання

вlдсутн1.
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