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        За півріччя 2021 рік 

        Аналітика форми 2мс

        За КПКВК 0611021 по загальному фонду в звітному періоді відкрито асигнувань в сумі 6746382 грн.

Профінансовано за вказаний період 6210641,19 грн. Касові видатки проведено на суму 6207218 грн., що

становить – 92 відсотки виконання.

        Залишок невикористаних відкритих асигнувань склав 6207218 грн. в. т.ч.

         КЕКВ 2111 – 441168 грн.,  що пояснюється економією фонду ОП, у зв’язку з наявністю великої кількості

листків непрацездатності, що їх оплачує ФССУкраїни

        КЕКВ 2120-84913 грн. що пояснюється економією фонду ОП, у зв’язку з наявністю великої кількості листків

непрацездатності, що їх оплачує ФССУкраїни

        КЕКВ 2210 – 13 грн., залишок буде використано у наступних періодах

        КЕКВ 2220 – 575  грн. залишок буде використано у наступних періодах

        КЕКВ 2230- 317  грн., що пояснюється економією, за рахунок частково застосованого навчання дітей у

дистанційній формі

        КЕКВ 2240 – 461 грн. залишок буде використано у наступних періодах

        КЕКВ 2250 – 10 000 грн. залишок буде використано у наступних періодах

        КЕКВ 2270 – - 2357 грн. внаслідок відшкодування касових видатків за електроенергію 

        КЕКВ 2282 –0 грн. 

        КЕКВ 2730 – 650 0 грн. залишок буде використано у наступних періодах

        За КПКВК 0611031 по загальному фонду в звітному періоді відкрито асигнувань в сумі 4576039 грн.

Профінансовано за вказаний період 4576039  грн. Касові видатки проведено на суму 4576039 грн., що становить –

100 відсотки виконання. Залишок невикористаних відкритих асигнувань склав

        0  грн. в. т.ч. 

        КЕКВ 2111 –0 грн. 

        КЕКВ 2120-0 грн. 

        Аналітика Форма 4-1 Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

        КПКВ 0611021

         Залишок по платі за послуги на початок року складає 0,00 Затверджено асигнувань 0грн. Надходжень за

звітний період грн. В т.ч. 0 грн. надходження коштів за реалізоване майно (макулатуру)  650 грн. 0 надходження в

натуральній формі – оприбуткування металобрухту, що утворився в процесі господарської діяльності., Касові

видатки становлять 0 грн. за КЕКВ 3110, та 0  за КЕКВ 2210 (натуральна форма) Залишок коштів на кінець

періоду становить 650,00 грн.

        Аналітика Форма 4-2м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами

власних надходжень

        КПКВ 0611021

        Залишок по спеціальному фонду на початок року 2170,60грн. Затверджено асигнувань на звітний період – 86

400,00 грн. За звітний період надійшло спонсорської допомоги в грошових коштах 1900,00 грн., а також 84600
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грн. отримано в натуральній формі (по КЕКВ 2210 на суму 84 600 грн. та по КЕКВ 3110. на суму 0 грн.

рециркулятори повітря анти бактерицидні  для облаштування класів) За звітний касові видатки становлять 0  грн

        Залишок на кінець року становить 4070,60грн.

         

        Аналітика форма N 4-3м про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду)

         За КПКВК 0617321

         В звітному періоді відкрито асигнувань на суму 534500 грн. по КЕКВу 3132 За звітний період надійшло 0

грн, в тому числі 0 грн. на рахунки відкриті в Держказначействі та 0 грн. (трансферти на цільові програми) на

рахунки відкриті в установах інших банків (АБ Укргазбанк) Касові видатки за вказаний період складають 0 грн

Залишок невикористаних асигнувань  по КЕКВ 3132 – 534500 грн,  на сьогоднішній день в процесі оформлення

необхідних документів

         

        За КПКВК 0611021

        В звітному періоді відкрито асигнувань на суму 300 000 грн. по КЕКВу 3110 Затверджено асигнувань на

звітний період – 0,00

        Аналітика форма N 7м Звіт про заборгованість за бюджетними коштами 

        КПКВ 0611021

        Кредиторська заборгованість на 01.07.2021р. становить 628 248,41 грн. ,в т.ч. 

        КЕКВ 2111– 511832,99 грн. (заробітна плата за 2 половину 06.2021р.,термін сплати якої не настав) 

        КЕКВ 2120 – 116415,42 грн. (нараховані податки на заробітну плату за 2 половину 06.2021р.,термін сплати

якої не настав)

         КЕКВ 2240 – 0 грн. 

         Дебіторська заборгованість на звітну дату 01.07.2021 становить 3509,00грн. В т.ч. за 

        КЕКВ 2240 – 3509,00 грн. (передоплата за послуги з доступу до інформаційних джерел аналітичних

бухгалтерських видань на 11 місяців 2021 року.)

        КПКВ 0611031

        Кредиторська заборгованість на 01.07.2021р. становить 188 185,00 грн. ,в т.ч. 

        КЕКВ 2111– 154260 грн. (заробітна плата за 2 половину 06.2021р.,термін сплати якої не настав) 

        КЕКВ 2120 – 33925 грн. (нараховані податки на заробітну плату за 2 половину 06.2021р.,термін сплати якої

не настав)

        Деріторська заборгованість на 01.07.2021р. відсутня.

         Аналітика Довідка про дебіторську та кредиторську заборгованість за операціями, які не відображаються у

формі № 7д, № 7м «Звіт про заборгованість за бюджетними коштами» Дебіторська заборгованість за операціями

які не відносяться до виконання кошторису станом на 01.01.2021 року склала- 27 036,15 грн., нараховані і не

виплачені кошти по листках непрацездатності, за рахунок ФСС Кредиторська на 01.07.2021 – за розрахунками із

соціального страхування – 36 481,03 грн: в т.ч. 0 грн. по вагітності та пологах, 36 481,03 грн. –розрахунки з

Фондом соціального страхування на випадок тимчасової втрати працездатності за нарахованими сумами

допомоги у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю (податки: військовий збір, ПДФО) у сумі – 7114 виплата на

руки 29 367  грн. Також існує залишок коштів на реєстраційному рахунку відкритому в установі ДКСУ для

виплати допомоги по ФССУ станом на 01.07.2021 в сумі 5134,32 грн. Кошти, що прийшли на рахунок 30.06.2021 і

не були перераховані працівникам. Відображено у звіті, як кредиторську заборгованість.

        Аналітика ф.2-дс

        Доходи:

        У рядку 2010 «бюджетні асигнування» відображено 10 786 680 грн., яка включає суми отриманих бюджетних

асигнувань загального фонду в звітному періоді, які відображені в гр. 7 форма 2 мс:

        - КПКВ 0611021 грн. 6 210641,19

        - КПКВ 0611031 4576039  грн.

        - За мінусом вилученого з бюджетних асигнувань цільового асигнування на суму поточних витрат, що

включаються до вартості об’єкта необоротних активів – 0,00 (КЕКВ 2210 – 0,00 грн. КЕКВ  3110 – 0,00 грн.)

         У рядку 2030 відображено сума надходжень, що надійшли як вартість реалізації майна 650 грн. з ф.4-1м, за

мінусом доходу вилученого з доходу звітного періоду цільового фінансування на суму поточних витрат, що

включається до вартості необоротних активів – 0,00 грн.

        У рядку 2130 відображено сума надходжень, що надійшли як благочинні внески, спонсорська допомога 88

300 грн.  грн. з ф.4-2м, в т.ч.

        - надходження на рахунок у вигляді коштів перерахованих, як благочинні внески, гранти – 1900,00 грн.

        - в натуральній форма – 86 400 грн.

        Всього сума доходів 10 875 630 грн. 

        Витрати на виконання бюджетних програм р.2210 склали 11 520 187 грн., в т.ч. - витрати на оплату праці

(рядок 2820) складають 7 659 069 грн. - відрахування на соц.заходи (рядок 2830) складають 1 648 163  грн. -

202100000028245368 АС  " Є-ЗВІТНІСТЬ " ст. 2 з 4



матеріальні витрати (рядок 2840) складають 1977644 - амортизація (рядок 2850) складають 148 911грн. а також

інші витрати за обмін. операціями– 0 (сплата держ.збору)

        р. 2310 – інші витрати за необмінними операція ми становлять 86 400,00 грн. в.4-1, з ф. 4-2. 

        Разом витрат р.2390 складає 11 520 187 грн. Дефіцит бюджету складає -644 557грн.

        Щодо показників, які відображені в  формі №1-дс «Баланс» станом на 01.07.2021р. 

        В розділі АКТИВ В р.1001 відображена первісна  вартість ОЗ на кінець звітного періоду 17 356 113  грн., яка

зменьшилася  на 19 599 грн. за звітний період, що пояснюється

        Збільшенням ОЗ на суму:

        - придбанням 1598,00 (за рахунок коштів загального фонду – 1598 грн., спеціального фонду – 0,00 грн.)

        - безкоштовного отримання за операціями внутрішньовідомчої передачі – 10 308,00 грн.

        - отримання благодійних грантів, дарунків – 86 400 грн.

        Вибуття ОЗ на суму:

        - безоплатної передачі (внутрішньовідомча передача): - 0,00

        - безоплатної передачі (крім внутрішньовідомча передачі): - 0,00

        - продажу -

        - списання непридатних – 117 905 грн.

         У рядку 1030 графа 4 відображена сума ОЗ та ІНМА, які не введені в експлуатацію 0,00 грн., яка відповідає

даним наведеним у рядку 1450 «Цільове фінансування» Пасиву балансу.

          в р.1002 накопичена сума амортизації, яка збільшилася за вказаний період на суму 148 911 грн. 

        Інформація, щодо дебіторської заборгованості:

        У рядку 1125 графа 4 відображена дебіторська заборгованість в сумі – 3509,00 грн. ,(передоплата послуг

користування електронним кабінетом в інформаційно-аналітичних виданнях на 2021 рік)  заборгованість за

        реалізований металобрухт – 0,00 грн. (заборгованість відображена в формі 7д по спец. фонду у рядку

«Доходи»)

        У р. 1140 відображено дебіторська заборгованість в сумі 31 317 грн. перед працівниками по нарахованих, але

не виплачених листках непрацездатності за рахунок ФСС України. (заборгованість відображена в додатку 20)

         

        Інформація, щодо грошових коштів:

        У рядку 1162 гр.4 відображена сума грошових коштів на рахунках, відкритих в органах Казначейства станом

на 01.07.2021р.  в сумі 13308  грн., в тому числі на:

        - реєстраційних рахунках по ЗФ – 3422,76 грн. (КПКВ 0611021 – 3422,76 грн. КЕКВ 2271 – 637,13 грн.,

КЕКВ 2272 – 2480,46; КЕКВ 2273 – 305,11 грн., КЕКВ 2240 – 0,06  грн.) – що пояснюється надходженням коштів

від орендарів за комунальні та експлуатаційні послуги, витрати за якими були відновлені;

        - кошти отримані, як благочинні внески, гранти, дарунки – 4070,60 грн.

        - кошти на виплату допомоги за тимчасовою непрацездатністю – 5164,32 грн.

        - кошти, що надійшли, як плата за послуги – 650,00

        Щодо фінансового результату:

        Фінансовий результат станом на 01.01.2021р.   – 357 050 грн. (дефіцит)

        Фінансовий результат виконання кошторису звітного періоду   – 992 346 грн. (дефіцит)

        Зміна накопиченого фінансового результату виконання кошторису звітного періоду   - 635 296 грн.

        збільшення – 1 119 324 грн:

        - віднесення до накопичених фінансових результатів первісної вартості необоротних активів при їх

списанні – 117499,00 грн.

        - наявність кредиторської заборгованості, термін сплати якої не настав – 852 914 грн.

        - суми нарахованої амортизації за звітний період  148 911 грн.

        Зменшення – 484 028 грн.

        - придбання необоротних активів за рахунок залишку коштів спеціального фонду (кошти отримані, як

плата за послуги) на початок року – 0,00

        - коригування помилково нарахованого у минулих роках зносу на необоротні активи 0,00  грн.;

        - погашення кредиторської заборгованості на початок звітного періоду – 456 495,00 грн.

        Інформація щодо кредиторської заборгованості

        У рядку 1540 графа 4 відображена кредиторська заборгованість за платежами до бюджету в сумі 137 002 грн,

в тому числі:

        - не перераховано ПДФО та військовий збір, утриманий з допомоги по тимчасовій непрацездатності -

7113,78 грн.(заборгованість відображено в додатку 20)

        - не перераховано ПДФО та військовий збір, утриманий з заробітної плати за 2 пол.місяця, термін сплати

якої не настав  -  129 888 ,2 грн.(заборгованість відображено в додатку 7)

        У рядку 15 45 графа 4 відображена кредиторська заборгованість за поставлені товари, надані послуги в сумі
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0,00 грн., із них:

        Загальний фонд – 0,00 грн. (КЕКВ 2240 – 0,, грн., заборгованість відображено в додатку 7 по ЗФ)

        Спеціальний фонд – 0,00 (КЕКВ 2240 – 0,00 грн., заборгованість відображено в додатку 7 по СФ)

        У рядку 1560 графа 4 відображена кредиторська заборгованість в сумі 565 572 грн., в тому числі:

        - не виплачена допомога по тимчасовій непрацездатності в сумі 29 367 грн.(заборгованість відображено

в додатку 20)

        - не виплачена заробітна плата за 2 пол.місяця, термін сплати якої не настав  -  536 205 грн.

(заборгованість відображено в додатку 7 ЗФ)

        -

        У рядку 1565 графа 4 відображена кредиторська заборгованість в сумі 150 340 грн., в тому числі:

        - не перераховано єдиний внесок на загальонообов’язкове державне соціальне страхування, нарахований

на заробітну плату за 2 пол.місяця, термін сплати якої не настав  -  150 340 грн.(заборгованість відображено в

додатку 7 ЗФ)

        У 2021 році зауважень, щодо порушень не виносилося, перевірок  не відбувалося.

Керівник Лідія АНДРУШКО

Головний бухгалтер (керівник ССП) Мар'яна МАЦЕЛА

" 08 " липня 2021р.
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