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Комуяшьний заuад "Донецький обласвий навчФьнФмстодичний цсFгр психологiчноi с,rужби
системи освiти" июрений на пiдстmi рiшення ДонецькоТ обJlасвоi рuи вiл 28 лютого 20 l З року JY! 6/l 9-
482 (Про створсвяя комунцьних заклцiв>, Розпочав свою лiшьнiсть з 0l,08.20l3 року в MicTi

Довецьку,
.I|iяльнiстю rteHTpy е психологiчне забезпечевня навчшьно-вйховного працесу у зашщах

системи освiти, навчшьно-мqодичве забезпеченЕя та flавчщьЕо-методtlчний супровй фахiвчiв
психолоriчвоi служби.

Узв'язку з провсдсння антитсрористпчЕоi операцii на виконання постаЕови Кабiнrу MiHicTpiB
Укра'iни вiд 07 iистопада 20l4 рку N9 595, з мтою органiзаttii ншсжного функцiонуваняя в груднi
мiсяцi 20l4 року центр переiхав в Micтo Дружкiвка. Вся матсрiшьпа технiчна база зцишилося у м.

Дошецьку згiltно листа вiд 0З.10.2014 р. Ns 0l/02-107 ГУМВСУв Донецький областi.
З червм 20l9 року Щентр знахоJиться у м. Сдов'янськ.
[|ептр у своiй лiя.lьношi ксрусться Копституцiсю Украiни, закопами Украiнл, актами

Президента Украiни, IGбiяоу MiHicTpiB Украiяи, даказами Мiяiстерива освiти i вауш Украiни,

розпорялженнямп голови облдерхашiнiсграчii. рiшеннлш обласяоi рuи, накшамй деlIартаменl,у
освiтп i науки Донецькоi обласпоi державноi алмiнiстрапii, iflшими нормативяо-правовими актамп, а
також Статутом,

Бухгшерький облiк уФанови здiйсsюють вiдловiдно до lIлаяу paxyrKiB бухгшерськоrо
облiку бюлжстнях установ, за,гreрджепого паказом Головного упрашiння {ержавпоrо капачейсl,м
Укра'iни. [1лап paxyBKiB бухгшерського облiку бюлжтних уфsнов, розроблений на пiдставi
мiжяародних стандартiв бухвIтерського облiку, призначений дя вiдобршення в бухlалтерськоrlу
облiку господарськкх операчiй установ та оргаsilЁцiй, основна дiяьвiсть яких ведеться за рахунок
кошiв державного та мiсцсвих. обласllич бюмстiв,

С)плата працi здiйснюtrься згiдно з чинним законодаивом Украiни. ]атвердженшх
кошторисuих призначепь та вiдповiдно ло штагного розllису.

.Щепартаменту освiти i науки Донецькоi обласноi
державноi цмiиiсrрацii

I

ццltц, ]
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Затверджено кошторисом на piк - 3002800,00.рr; затверджено на звiтний перiод - 1545980,00 грн;

надiйшло коштiв за звiтний перiод - l165690,0б грн; KacoBi видатки за звiтний перiод - l165690,06 грн; фактичнi
видатки за звiтниЙ перiод - 1126540,00 грн.Залишку грошових коштiв на кiнець звiтного перiоду немас;
вiд'смних значень касових видаткiв немае. KacoBi видатки не перевищують кошторисних призначенЬ.
Розбiжностей мiж даними на кiнець попереднього та початок звiтного перiоду немае.

Загальна кiлькiсть реестрацiйних та спецi€rльних ре€страцiйних paxyнKiB, вiдкритих на балансi

установи _ 5, з них по заг€шьному фонду - l та небюджетЕий рахунок для зарахування надходжень та проведепI{я

видаткiв з коштами Фонду соцiального стр€!хування з тимчасовоi втрати працездатностi.
У графi 4 рядок 1001 <Первiсна BapTicTb)) Активу Балансу (форма N9 l-дс) вiдображена первiсIIа

BapTicтb основних засобiв, яка збiльшилась у звiтному перiодi за рахунок придбання об'сктiв IHMA на загаJIьну

суму 68400,00 грн. У графi 4 рядок 1002 вiдображено Знос основних засобiв, сума якого збiльшилась у звiтному
преiодi за рахунок нарахування амортизацii на придбанi об'скти IHMA ца загiшьну суму 34200,00 грн. Залишкова
BapTicTb основних засобiв станом на 01.07.202l року скJIадае 211293,00 та вiдображена у графi 4 рялок 1000

Активу Балансу. На початок звiтного перiоду BapTicTb залишку запасiв становила 18228,00 грн. СТаном на

01,0"7.2021 року BapTicTb зrшишку запасiв становить 2З178,00 грн, змiнилась за рахунок надходження та вибуття
запасiв для забезпечення дiяльностi установи.

У графi 4 рядок 1162 <Грошовi коlцти та ix еквiвЕulенти розпорядникiв бюджетних коштiв та

державних цiльових фондiв у нацiональнiй валютi>, у тому числi в казначействi, вiдображений залишок коштiв на

небюджетному рахунку для зарахування надходжень та проведення видаткiв з коштами Фонду соцiального
страхування з тимчасовоi втрати працездатностi в cyМi 2669,00 грн - надiйшли на рахунок 30.06.202l року.

У графi 4 рядок 1420 <Фiнансовий результат)) Пасиву Балансу (форма Nч 1-дс) вiдображено

фiнансовий результат виконання кошторису станом на кiнець звiтного перiоду у cyмi (- 319900,00 грн>, який
складаеться iз накопиченого фiнансового результату (-290650,00 грн)) та фiнансового результату виконання



кошторису звiтного перiоду (-29250,00 грн>). (Сума наведена в рядку 2390 кПрофiцит/дефiцит за звiтниЙ перiол>

роздi,тry I. <Фiнансовий результат дiяльностi> форми N 2-дс кЗвiт про фiнансовi результати>).
У графi 4 рядок t595 роздiлу II Пасиву Балансу вiдображена ср{а поточних зобов'язань 2669,00 гРн,

яка склада€ться iз суми поточних зобов'язань за платежами до бюджету - рядок 1540 - 521,00 грн, та сУМи

поточних зобов'язань за розрахунками з оплати працi - рядок l 560 * 2 1 48,00 грн.

Також сума поточних зобов'язань за платежами до бюджету та за розрахунками з оплати працi
вiдображена в графi б рядок 0l2 к,Щопомога по тимчасовiй непрацездатностi, вагiтностi i пологах, на поховання))

Щодатку 20 к!овiдка про дебiторську та кредиторську заборгованiсть, якi не вiдображаються у формi Ns 7д, ЛЬ 7м

<Звiт про заборгованiсть за бюджетними кошIтами)) - 2668,65 грн.

Зазначенi зобов'язання виникли у зв'язку з зарахуванням суми дJuI виплати допомоги з тимчасовоi
втати працездатностi на реестрацiйний рахунок в останнiй день мiсяця - 30.06.202l року.

облiк доходiв.
Доходи за бюджетними асигнуваннями; у графi 7 <Надiйшло коштiв за звiтний перiод> звiту форми Nч

2м кЗвiт про надходження та використання коштiв загального фо"дуп вiдображена сума l 165690,06 грн, яка

складаеться iз суми коштiв загального фонду, отриманих для здiйснення видаткiв <<Оплата працi i нарахування на

заробiтну плату>> - 1004604,37 грн та (Використання ToBapiB i послуг> - 161085,69 грн.
Сума отриманих асигнувань для здiйснення видаткiв по загальному фонду склада€ 1097290,00 грн, та

вiдображена в рядку 20t0 кБюджЕtнi асигнування> роздiлу l. кФiнансовий результат дiяльностi>r форми J\Гs 2-дС

<Звiт про фiнансовi результати)) за MiHycoM вилуlених з доходiв звiтного перiоду асигнувань у cyMi пОтОчНИХ

витрат, що включаються до первiсноТ BapTocTi необоротних активiв (надходження коштiв цiльового фiнансУвання)
у cyMi 68400,00 грн (КПКВК06l l l41 КЕКВ 2210 - 68400,00 грн).

Облiк витрат.
У графi 8 <KacoBi за звiтний перiод> форма }Ъ 2м <Звiт про надходження та використання коштiв

загаJIьного фо"ду> вiдображена сума 1 165690,06 грн, яка склада€ться iз суми коштiв загаJIьного фонДУ,
використаних для здiйснення видаткiв <Оплата прачi i нарахування на заробiтну плату) - 1004604,37 грн та
<Використання ToBapiB i послуг> - 161085,69 грн.

Загапьна сума фактичних виц)ат, вiдображених у формi 2-лс <<Звiт про фiнансовi результати за I

пiврiччя 2021 року> скпaша 112б540,00 грн, та знайшла вiдображення у рядках 2210 <Витрати на виконання

бюджетних програм) _ в cyMi 1121871,00 грн та 2250 <Iншi витрати за обмiнними операцiями)) витрат на

вiдрядження (КЕКВ 2250 <Видатки на вiдрядження>) у cyMi 4669,00 грн.

Елементи витрат за обмiнЕими операцiями згiдно з формою N2-д. <звiт про фiнансовi результати за I
пiврiччя 2021 рокр складаються iз:

- витрати на оплату працi * рядок 2820 - 829812,00 грн - КЕКВ 21 1 l <Заробiтна плата>;
_ вiдрахування на соцiальнi заходи - рядок 28З0 - 1'74792,00 грн - КЕКВ 2120 <Нарахування на оплату

працi>;
- матерiальнi витрати - рядок 2840 - 830б7,00 грн (в тому числi матерiальнi

cyMi 35751,00; КЕКВ 2240 - 25778,00 грн; КЕКВ 227| - 18630,00 грн; КЕКВ 2272
18l7,00; КЕКВ 2275 - 439,00 грн.)

- амортизацiя - рядок 2850 - 34200,00;
_ iншi витрати - рядок 2860 - 4669,00 грн - КЕКВ 2250 - <Видатки на вiдрядхення));

.Щебiторська заборгованiсть на початок звiтного перiолу дорiвнюе - 0,00 грн, на 01.07.2021p. - 0,00 грн.

Кредиторська заборгованiсть на початок звiтного перiолу дорiвнюе - 0,00 грн, на 01.07.202lp, - 0,00 гРн. СТаНОМ

на 01.07.2021 року незареестрована кредиторська заборгованiсть дорiвнюс 0,00 грн. Крелиторська
заборгованiсть за операцiями, якi не вiдображаються у формi Jф7д, Ns7M на початок звiтного перiоду Дорiвню€ -
0,00 грн, на01.0'7.202lр.-2668,65 грн. Станом на 0l ,0'7.202l року заре€строванi бюджетнi фiнансовi зобов'язанrтЯ

вiдсутнi. Всього на рахунках, вiдкритих в органах .Щержавного Казначейства Украiни станоМ gа 01 .0'7 .2021 РОКУ

облiковусться з€шишок 2668,65 грн., на поточних рахунках, вiдкритих в установах банкiв -0,00 грн.

Протягом звiтного перiолу органами .Щержавноi казначейськоi служби Украiни попередження абО

протокоди про порушення бюджетного законодавства це скrlадiшись, бюджетне законодавСтВО не ПОРУШеНО.

Протягом звiтного перiоду на бюджетну устаЁову коflтрольними органами штрафи не накладЕuIиСь.
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i витрати за КЕКВ 2210 - в

- 652,00 грн; КЕКВ 22'7З -
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