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Комунальний ]аклаi "Донеl]ьхий обласниii навчально-метоличний lleHTp психолоriчноl с.пужбш систеrtи
освtги" cl'Bopcll ilй tla t tiдс гавi рiшсtrllя lotrcubKoi oб:racrroi рали вiл 28 лtоl ot,o 20 l 3 року N! Ы l 9-48:
кllростворення ко[lупальниI закла,]iв" Розпочавсвоюiiяльнiсть]t)l.()8 2(}lЗ року в lriclr,lloHeltbK)
1{iя:tыtlсttсl ucrltpr с ttcttxo:tot iчttс trбсlrlсчсrrrlя lldвчdlьlIо-вIlховltlllч llр(lцссу у зiкlliJах cllclc\lll
освiти, навчально-лlсlо,lпчltс забсзпсчсння тfl нi|вчulьпо-\lсто,lrrчнlrи супровi,r фахisltiв псltхологi,lноl
с;rужбl, У rв'яlку ] llровсJсtlllя alllLll('Popllclllllllol ollcPaUll lla sl,хоllillllя llocl,all()an Kaбirrtrv i!,1irlicrprH
\'краiни вiл 0? листопаiа 201.1 рокч Ns 595, з !lстою органiзаllii налсжноrо функl(iонування s гру_lнl
ttiсяцi 20 l 4 року чентр переiхав в MicTo Дружкiвка. Вся MaTepia,lbHa технiчна база зч-lltшилося v лt,

|oHcttbKy згitно листа вiл 0З, l0,20l4 р. N! 0l/02-107 ГУ МВСУ в,(онсцький областi. З чсрвня 20l9 роху
l |eHTp знаходнться у м, Слов'янськ, Центр у своiй дiяльностi керусться Конституцi(.ю yKpaiвш. закончми
Укра'ittи, ак'гами Прсзилснl'а Украiliи, Кабillе],у MiHiclpiB У(раillи, ,Iаказами MiHicTepcTBa освiги i науки
Украiни. ро]порядженнями голови облдержадмiнiстрачti, рiшеннями обiасноi ради, нака]ilми
,,tcttapтaMcllry оспitи i tlауки !olrclbKoi обласlIоi лержаsllоj aлMiHicTpaltii, illuIими норматиаt|о-
правовими актамш, а також Статчтом, Бухгалтерськtlrj облiк установл здiйонюють вiдповiдно до IIлану
paxytlKiB бухr ar гсрського облiку бtоlжсl lIих ycTalIoBt за,гвсрilжсllоl,о l!акшом Головttого уlrравлillrtя
,Щержавного казначеiiства Ухрliни. План paxyHKiB бухгалтерського облiку бкlджетних ycTaHl)B,

розроб;tсtlий lta rriлсl aBi ['iжllilролllих сl'аliлартis бухгuпсрського обriку. rlризttачсвий дlя вiлображснtIя
в бчхгалтсрськомy облiку госпо:арських операцiii установ та органiзацiй. осноsнп дiяльнlсть яких
всдс1 ься ]а patylloK кошt tB Jсржавttого l,а мiсцсвих, об:tасttлх бlоджеliв, ott:taTa trрацi зf,i йсrrюс rься
lllf,но,чинни\l,ilьоllолiRсlвоvVNпlIни,}Jтяеl).1ж(нllrкоll,]ориснихпри]наченьIавlf,повl.]ноlu
l!,tа гllоIо po]llficy,
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Затвердя<ено коrrlторисом на piK - 2269800,00 грr-т; rrадiйшlло коrптiв за звiтний перiод - l809554,95 грrl; KacoBi

видатки за звiт,ний перiод - 1809554,95 грн; фактичнi видатки за звiтний перiод - |1622З1,00 грн. Залишlку
грошових коштits на кiнець звiтного перiоду нема€; вiд'смних значень касових видаткiв немас. KacoBi tsида,I,кll не

перевищують кошторисних призначень. Розбiжностей мiж даними на кiнець Ilо|lерелньо|,о l,а llоtlагоtс звi,tного
перiолу немас. Протягом звiтного перiолу органами !ержавноi казначейськоI служби УкраТни полередrtенltя абсl

протоколи про порушення бtоджетного законодавства не складались, бюджетне законодавство Ile поруIIIеIIо.

Протягом звiтного перiолу на бюджетну установу контролыIими органами штрафи не накладiцись. Загальtlа
кiлькiсть ресстрацiйних та спецiальних ресстрацiйних paxyHKiB, вiдкритих на балансi уотанови - 5, з них I]o

загальному фонду - 1 та небюджетний рахунок для зарахування надходжень та проведення вttдаткiв ] коштам1,1

Фонду соцiального страхування з тимчасовоТ втрати працездатностi. У графi 4 рялок l420 <<Фiнансовиii

результат)) Пасиву Балансу (форма Ns l-дс) вiдображено фiнансовий результат викоIIаIIItя KoIiITopt]c},cтiltioi\,l Iltl

кiнець звi,гного перiоду у cyMi (- 290650,00 грн>. який ск;lалаrrься i,з ttaK()|lIllletlсl1-o t[llгraHcoBi)l,() pe-Jy,lb,l a-l у ((

в рядку 2390 кПрофiцитiдефiцит за звiтний перiо,l> розлiлу l. <<ФiHaHcсlBtti.i резу.lrьт,ат.ltiя,,lьltttсri,, (ltlpMtt Лч 2-.:tc

<<Звiт про фiпаlлсовi результати)). Облiк доходiв. flохоли за бюджстtIими асигIlуваlllIя]\lи: у графi 7 кНалrйrrlло
коштiв за звiтний перiол> звiту форми Nc 2м (Звiт про надходження та використаtllIяl KotllTiB загалыIого tРtlrlдуl>

вiлображена сума 1809554,95 грн, яка складасться iз суми коштiв загального фсrплу, оl,ри]!lаних л"ltя здiйсненнrt
видаткiв <оплата праui iнарахування на заробiтну плату) - l5'74061 ,2l гpH тa <Викорисtання loBapiB i lrocllyt>
2З5487,74 грн. Сума отриманих асигнувань для здiйснення видаткiв по загальному cPoHry склада€ I707765.00 грн,
та вiдобраrкена в рядку 20l0 <Бюдя<етнi асигнування> роздiлу I. <Фiгrаrlсовий резулы,ат дiя.ltьllосr,i> rРорпrи Jф 2-дс
<Звiт про фiнансовi результати)) за MiHycoM вилучених з доходiв звiтного перiолу асигнувань у cyMr поlоtlних
витрат, що включаються до первiсноi BapTocTi необоротних акr,ивiв (надхолrкення кош,гiв цiльовоl,о фiнансування)
у cyMi l01790,00 грн (КПКВК061llбl КЕКВ 2210 - l01790,00 грн). У графi 3 рядок 2l30 форми Ns 2-дс <Звiт про

фiнансовi результати)) вiдображенi iншi доходи вiд необмiнних операцiй в cyrrli бl00,00 грн. Облiк витрат. У графi
8 <KacoBi за звiтний перiод> форма Ns 2м <Звiт про надходження та викорLiстання KoltlTiB загального фонду>
вiдображена сума l809554,95 грн, яка складасться iз суми коштiв загального фонлу, використаних для здiйснснгtя
видаткiв <Оllлата rrpaui iнарахування на заробiтну плату) - l574061 ,2l грн r,a <Виксrрttсrання t,oBupiB i ttclcltyt,>> -

2З548'7,74 грн, Загальна сума фактичних витрат, вiдображених у формi 2-дс <<Звiт про фiгrаrrсовi рсзуль,гати за

2020 piK> склала 11622З1,00 грн, та знайшrrа вiдображення у рялках 22l0 кВигра,l,и на виконання бюлiке,t,них
програм) - в cyMi l758647,00 грн та 2250 <Iншi витрати за обмiнними операuiями)) витрат на вiдрялrкення (KEKL}
2250 <Вилатки на вiдрядження>) у cyMi З584,00 грrl. Елемеrtти витрат за обплtгtttиr,tи опсраtliяпtи згiлtrо з формоrtl
М2-дс <Звiт про фiнансовi результати за 2020 piK> ск.irаllаrоться i,з: ви,l рillи tta оl1.1а,гч tlpatli ря;tок 2li20
1274908.00 грн; вiлрахування на соцiальнi захоли - рялок 2li30 299 l59,00 грн; mra,t,epiiшlblli lJltllrillll 1rя:tоrt 28.1()

- 129613,00 грн; амортизацiя - рялок 2850 - 54967,00 грн; iншi ви,граlи - рялок 2860 35tJ.1.00 rllir. У rрафr .3

рядок 23l0 форми Ng 2-дс <Звiт про фiнансовi результати) вiдображснi iншi витрати за необмiнниtчtl.t операцIяпttt в

cyMi бl00,00 грн, Розшифровка надходження iвикористання коштiв, отриманих за iнruими лжереiаN{и власIll{х
налжоджень - форма Лg 4-2м; затверджено на звiтний piK - бl00,00 грн; надiйшло копlтiв за 2020 piK бl00.00
грн, в тому числi вiд пiдприсмств, органiзацiй, фiзи.lних осiб та вiд iнших бюдже,гних установ для виконання
цiтlьових заходiв - бl00,00 грн. Видатки коштiв, отриманих за iншими джерелами вJlасних наджоджень склаJIи
б100,00 грн та вiлображенi в графi 8 рялок l50 форми 4-2м <Звiт про надхолження iвикорIIстаIIня коштiв,
отриманих за iншими джерелами власних надходжень)>. !,ебiторська заборговаttiсть на початок звiтllого псрiоrу
дорiвнюс - 0,00 грlI, lla 01.10.2020p. - 0,00 грн. Крелиторська заборговаrliсть на пOчаток звiтtttlгtl перitl.,lу
дорiвню(] - 0,00 грн, на 01.01.202 lp. - 0,00 грн. Станом на 01.01.202 l року незаре(]0трована крели,г()рська
заборгованiсть дорiвнюс - 0,00 грн. Станом на 01.01.2021 року зареестрованi бюджетнi фiнансовi зобов'язання
вiдсутнi, Згiдно iз формою 3-дс кЗвiт про рух грошових коштiв за 2020 piK> загальна сума надходя<ень вiл
операцiйноТ дiяльностi складае 1791592,00 грI{ - рядок З095, яка складасться iз суми бlоджетних асигiIуваtIь в

cyMi 1707765,00 грн. - рядок 3000 та iнших надходжень в cyMi 83827,00 r,pH. Заr,а.rlьна сума виl,ра| B1,1 оrrсрачiйноТ
дiяльностi становить l791592,00 - рядок 3l90, та складасться iз суми ви,l,ра,г на виконання бюля<е,t них llpolpaM
l704 l81.00 грн - рядок 3l00, iнших витрат за обмiнними операчiями - 3584,00 r,prr. ряjtоI( Jl20,r,a iнrлих Bl1,I l)al

8]8]7.00 грн, Форvа 4-лс,<Звiт про власниЙ капiтltл,, - illJIlltll()K H.,lJcH()ltl K;.ttltlitJly Hil Kitlcltt, tBllH()l(l lIcpi().l\
склалае 485971,00 грн. - рядок 4Jl0. який склалагться i,t,за.llишку BJlacIIol() капirl. ly llJ Il()llJI()K tl]lIlt()l() |lcl)ir) tv
384 l81,00грн. - рядок 4090 та iнших змiн в капiталi - l0l790.00 - ря.rок 4290. фiнансtlвиii peзyJlb,la,l
вiлображений у формi 4-дс <Звiт про власний капiтал> у графi 5, ря.rок 43 l0 ( 290650,00 грн>. Bcbol,o на

рахунках, вiдкритих в органах Щержавного КазначеЙства YKpaiHlr станом на 01.0|.202l року облiкоtsус,гься
залишок 0,00грн., на поточних рахунках. вiлкритих в установах банкiв -0,00 грн.
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