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Затверджено кошторисом Еа piк - З018800,00 грн; затверджено на звiтний перiол - 747800,00 грн;

надiйшло коштiв за звiтний перiол - 489З25,З9 грн; KacoBi видатки за звiтний перiод - 489325,З9 грн; фактичнi
видатки за звiтний перiод - 460074,00 грн. Залишку грошових коштiв на кiнець звiтного перiолу немас: вiд'смних
значень касових видаткiв нема€. KacoBi видатки не перевищують кошторисних призначень. Розбiжностей мiж
даними на кiнець попереднього та початок звiтного перiоду немас.

Загапьна кiлькiсть ресстрацiйних та спецiапьних ресстрацiйних paxyHKiB, вiдкритих на балансi

установи - 5, з них по загаJIьному фонду - l та небюджетний рахунок для зарахування надходжень та проведенЕя
видаткiв з коштами Фонду соцiапьного страхування з тимчасовоi втрати працездатностi.

У графi 4 рядок 1001 <Первiсна BapTicTb)) Активу Балансу (форма JФ 1-дс) вiдображена первiсна
BapTicTb основних засобiв, яка збiльшилась у звiтному перiодi за рахунок придбання об'ектiв IHMA на загальну
суму 47450,00 грн. У графi 4 рядок 1002 вiдображено Знос основних засобiв, сума якого збiльшилась у звiтному
перiодi за рахунок нарахування амортизацiТ на придбанi об'екти IHMA на заг.utьну суму 2З125,00 грн. Залишкова
BapTicTb основних засобiв станом на 01.04.202l року склада€ 200818,00 та вiдображена у графi 4 рядок 1000

Активу Балансу, На початок звiтного перiолу BapTicTb зzt..lишку запасiв становила l 8228,00 грн. Станом на

0|.04.202| року BapTicTb залишку запасiв становить 2З'754,00 грн, змiнилась за рахунок надходження та вибуття
запасiв для забезпечення дiяльностi установи.

У графi 4 рядок 1420 <Фiнансовий результат> Пасиву Балансу (форма No 1-дс) вiдображено

фiнансовий результат виконання кошторису станом на кiнець звiтного перiоду у cyMi (- 308849,00 грн>>, який
скпада€ться iз накопиченого фiнансового результату (- 290650,00 грнD та фiнансового результату виконаншI
кошторису звiтного перiолу (-18199,00 гро. (Сума Еаведена в рядку 2390 <Профiчит/лефiцит за звiтний перiод)

роздiлу I. <Фiнансовий результат дiяльностi> форми Ns 2-дс <Звiт про фiнансовi результати>).
Облiк доходiв.

.Щоходи за бюджетними асигнуваннями: у графi 7 кНадiйшло коштiв за звiтний перiод> звiту форми Nэ

2м кЗвiт про падходження та використанIш коштiв загального фондуо вiдображена сума 489З25,39 грн, яка
скJIадаеться iз суми коштiв загального фонду, отриманих для здiйснення видаткiв <Оплата прачi i HapaxyBaHHrI на
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Комуншьний замц "Лонецьшй общяий яавчмьно-мфоличний цснт психологiчноi иужби
спФсW освiтя" (дui , Цешр) Фвокяий иа пiдrавi рiшенпя ДоЕсцькоi обласноi рци вiд 28 лютого
20l3 рку Л9 6/19-482 (Пр Фворýцш комупмьвих зашцiв>. РозпочФ свою дiяьпiФь ] 0l,08,2013

року в йстi.Щонечьку.

Дiяльнiсrю Ценгру с психологiчне звбезrrечення навчмьно-виховноI,о процесу у заgцах сиФеми
mвiти, навчшьпо-методичЕе забе]печення та 8авчмьно-методичний супровiл фахiвtris психологiчвоi
слrхбя.

Узв'язку з провеленмv mтитерорис,rilчноi олерацli на виконанш поставови Кабiнету MiHicTpiB
Укра'iяи вiд 07 лиФопца 20l 4 року N9 595, з MиoKr оргавiзацii нdежuого функцiонування в груднi
мiсяцi 20l4 рку l[eHтp переiхав в Micтo Др}жкiвка. Вся мsтерiuьна r,ешiчна база зцшпtшося у Nt,

Дояецьку згiдво -lпста вiд 0].10.2014 р. Л9 0l/02-107 ГУ МВСУ в Донецький областi.
З червяя 20l9 року IIептр знаходmьоя у м, Слов'япськ.

Цсят у сюiй дiшьвшi ксрусться Ко8ституцiсю Уi<раiни, закояами Украiни, аmами Прсзщснта
Украiни, IЬбiвеry MiHicTpiB Украiни, наказаш Мiяiстерова ocвiти i нsум Укра-lни, рзпорядженшми
голови облдержilмiпiстрацii. рiшсншш обласноi рци, лахваш лепартамеmу освiти i пауки Довецькоi
обласноiдер&ввоi шмiнiстрацii, iЕшиш нормбтивно"п!ввовими актами, а також Статутом.
Б}аadтерський облiк уfrавови здiйсilюють вiлповiдяо ао Плану paxyнKiв бухгmерського облiку
бюлжФних установ, затФрменоло ваказом Голоsного улрамiняя Лержавного казначейства Уктаjни.
Плш puyHKiB бухгшсрського облiку бюдхетвж установ, розроблеsий ва пiдстдвi мiжнардних
стацартiв бухтщерського облiку, призначепий ш вiдобржсЕня в бухI&перському облiку
господарсьцх опсрацiй установ та оргаЕiзацiй, основна лillьнiсть ,ких ведеться за р8хунок коштiв

лерювного та мiсцевих, обласних бюдоiв. Оплата лрацi здiйснюсться згiдно з чиннilм ]аконолшством
УкраiЪи, затвaрджеяих кошториснп призЁасень та вiдповiдно до пIтатного розпису,
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заробiтну плату) - З9З564,20 грн та <(Використання ToBapiB i послуг> - 9576 1, 1 9 грн.

Сума отриманих асигнувань для здiйснення видаткiв по загuIьному фонду складае 441875,00 грн, та
вiдображена в рядку 20l0 <Бюджетнi асигнування> роздiлу I. <Фiнансовий результат дiяльностi> форми Ns 2-дс
<Звiт про фiнансовi результати)) за MiHycoM вилучених з доходiв звiтного перiоду асигнувань у cyMi поточних
витрат, що вкJIючаються до первiсноi BapTocTi необоротних активiв (надхолження коштiв цiльового фiнансування)
у cyMi 47450,00 грн (КПКВК06l114l КЕКВ 22l0 - 47450,00 грн).

Облiк витрат.
У графi 8 <KacoBi за звiтний перiол> форма Ns 2м <Звiт про надходженЕrI та використання коштiв

загального фондр вiдображена сума 489325,39 грн, яка склада€ться iз суми коштiв загального фонду,
використаних для здiйснення видаткiв <Оплата прачi i нарахуванця на заробiтну плату) - З9З564,20 грн та
<Використання ToBapiB i послуг> - 95761,19 грн.

Загальна сума фактичних витрат, вiдображених у формi 2-дс <Звiт про фiнансовi результати за I квартал
202l рокр скJIала 460074,00 грн, та знайшла вiдображення у рядках 2210 <Витрати на викоt{ання бюджетних
програм> - в cyMi 458193,00 грн та 2250 <Iншi витрати за обмiнними операцiями) витрат на вiдрядження (КЕКВ
2250 <Видатки на вiдрядження>) у cyMi l881,00 грн.

Елементи витрат за обмiнними операцiями згiдно з формою Ns2-дс <Звiт про фiнансовi результати за I

квартiш 2021 року> складаються iз:

- витрати на оплату прачi - рялок 2820 З2З292,00 грн - КЕКВ 21 1 l <Заробiтна плата));

- вiдрахування на соцiатrьнi заходи - рядок 2830 - '70272,00 грн - КЕКВ 2120 <Нарахування на оплату
праui>;

- матерiальнi витрати - рядок 2840 - 40904,00 грн (в тому числi матерiальнi витрати за КЕКВ 2210 - в

cyMi 16325,00; КЕКВ 2240 - 16628,00 грн; КЕКВ 2271 - 6938,00 грн; КЕКВ 22'72 - 326,00 грн; КЕКВ 227З -
468,00; КЕКВ 2275 - 21 9,00 грн. );

- амортизацiя - рядок 2850 - 23725,00 грн;

- iншi витрати - рядок 2860 - 1881,00 грн -- КЕКВ 2250 - <<Видатки на вiдрядження>;

,Щебiторська заборгованiсть на початок звiтного перiоду дорiвнюе 0,00 грн, на 01.04.2021р. - 0,00 грн.

Кредиторська заборгованiсть на початок звiтного перiоду дорiвнюс - 0,00 грн, на 01.04.2021р. - 0,00 грн. Станом
на 01.04.2021 року незареестрована кредиторська заборгованiсть дорiвнюе - 0,00 грн. Станом на 01.04.2021 року
зареестрованi бюджетнi фiнансовi зобов'язання вiдсутяi. Всього на рахунках, вiдкритих в органах !ержавного
Казначейства Украiни станом на 01.04.2021 року облiковуеться залишок 0,00грн., на поточних рахунках,
вiдкритих в установах банкiв -0,00 грн.

Протягом звiтного перiоду органами .Щержавноi казначейськоi служби Украiни попередження або

протоколи про порушення бюджЕтного законодавства не скJIад€rлись, бюджетне законодавство не порушено.
Протягом звiтного перiоду на бюджетЕу установу контрольними оргаЕами штрафи не накладались.
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