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        За  1 півріччя 2022 рік 

        Аналітика Форми №1-дс «Баланс» станом на 01.07.2022р. 

        В розділі АКТИВ В р.1001 відображена первісна  вартість ОЗ на кінець звітного періоду 18 466 843  грн., яка

збільшилася  на  99 355  грн. за звітний період, що пояснюється

        Збільшенням ОЗ на суму:

        - безкоштовного отримання за операціями внутрішньовідомчої передачі – 0 грн.

        - отримання благодійних грантів, дарунків – 103 761 грн.

        Вибуття ОЗ на суму:

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

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

        - продажу -

        - списання непридатних – 4 406 грн.

         У рядку 1030 графа 4 відображена сума ОЗ та ІНМА, які не введені в експлуатацію 1 455 450,00 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 133 442 грн. 

        Інформація, щодо дебіторської заборгованості:

        У рядку 1125 графа 4 відображена дебіторська заборгованість в сумі – 0 грн. 

        Інформація, щодо грошових коштів:

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

на 01.07.2022р.  в сумі 37886  грн., в тому числі на:

        - реєстраційних рахунках по ЗФ – 1 427,75 грн.

        - КПКВ 0611021 –  1 427,75 грн.в т.ч. КЕКВ 2271 – 0 грн., КЕКВ 2272 – 59,17; КЕКВ КЕКВ 2273 – 0 грн.,

КЕКВ 2240 –0 грн.КЕКВ 2275-1368,58  ) – що пояснюється надходженням коштів від орендарів за комунальні та

експлуатаційні послуги, витрати за якими були відновлені

        - кошти отримані, як благочинні внески, гранти, дарунки – 12 600,60 грн.

        - кошти, що надійшли, як плата за послуги – 23 858,00

        Інформація щодо кредиторської заборгованості

        У рядку 1540 графа 4 відображена кредиторська заборгованість за платежами до бюджету в сумі 215 425 грн,

в тому числі:

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

3592  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  -  211 833грн.(заборгованість відображено в додатку 7)

        У рядку 1560 графа 4 відображена кредиторська заборгованість в сумі 889 321 грн., в тому числі:

        - не виплачена допомога по тимчасовій непрацездатності в сумі 23 776 грн.(заборгованість відображено

в додатку 20)
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        - не виплачена заробітна плата за 2 пол.місяця, термін сплати якої не настав  -  886 545 грн.

(заборгованість відображено в додатку 7 ЗФ)

        -

        У рядку 1565 графа 4 відображена кредиторська заборгованість в сумі 227 514 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  -  227 514 грн.(заборгованість відображено в

додатку 7 ЗФ)

        Щодо фінансового результату:

        Фінансовий результат станом на 01.01.2022р.   – 866 475 грн. (дефіцит) рядок 1420 гр.3 ф.1-ДС

        Фінансовий результат виконання кошторису звітного періоду   – 2 322 199 грн. (дефіцит)

        Зміна накопиченого фінансового результату виконання кошторису звітного періоду   - 1 455 724 грн.

(дефіцит) (рядок 4290 ф. 4-ДС), рядок 1420 (п.4) в. 1-ДС

        збільшення – 1 465 702  грн:

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

списанні –грн.

        - наявність кредиторської заборгованості, термін сплати якої не настав –  1 332 260 грн.

        - суми нарахованої амортизації за звітний період  133 442 грн.

        Зменшення – 6011,00 грн.

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

плата за послуги) на початок року – 0 грн.

        - коригування помилково нарахованого у минулих роках зносу на необоротні активи 9978  грн.;

        - погашення кредиторської заборгованості на початок звітного періоду – 0 грн.

        Аналітика ф.2-дс

        Доходи:

        У рядку 2010 «бюджетні асигнування» відображено 10 045 999   грн., яка включає суми отриманих

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

        - КПКВ 0611021 4 725 639 грн.

        - КПКВ 0611031 5 294 152  грн.

        - КПКВ 0611200 26 207,41 грн

        У рядку 2130 відображено сума надходжень, що надійшли як благочинні внески, спонсорська допомога 106

085 грн.  грн. з ф.4-2м, в т.ч.

        - надходження на рахунок у вигляді коштів перерахованих, як благочинні внески, гранти – 10 000,00 грн.

        - в натуральній формі – 96 085,00 грн.

        Всього сума доходів 10 152 083 грн. 

        Витрати на виконання бюджетних програм р.2210 склали 11 282 615 грн.,  (витрати за Загальним фондом

ф.2+витрати ф. 4.1м., 4.2м) в т.ч. - витрати на оплату праці (рядок 2820) складають 7 914 870 грн. - відрахування

на соц.заходи (рядок 2830) складають 1 761 732  грн. - матеріальні витрати (рядок 2840) складають 1 472 571  -

амортизація (рядок 2850) складають 133 442 грн. а також інші витрати за обмін. операціями– 0 (сплата

держ.збору)

        Разом витрат р.2390 складає 11 282 615 грн. Дефіцит бюджету за період складає -1 130 532 грн.

        Аналітика форми 2м

        За КПКВК 0611021 по загальному фонду в 1 півріччі 2022 році відкрито асигнувань в сумі 5 84 7868 грн.

Профінансовано за вказаний період 4 725 639грн. Касові видатки проведено на суму 4 724 211 грн., що становить

– 81 відсотки виконання.

        Залишок невикористаних відкритих асигнувань склав  1 122 229 грн. в. т.ч.

         КЕКВ 2111 – 223 796 грн.,  

        КЕКВ 2120- 56648 грн. 

        КЕКВ 2210 – 188 406 грн., 

        КЕКВ 2220 –42 257грн.

        КЕКВ 2230- 371 344 грн., 

        КЕКВ 2240 –146 465 грн. 

        КЕКВ 2250 –24 601 грн. 

        КЕКВ 2270 –68 081 грн. внаслідок відшкодування касових видатків 

        КЕКВ 2282 –630,00 грн. 

        КЕКВ 2730 –  грн. 

        Залишок на реєстраційних  рахунках станом на 01.07.2022, склалися внаслідок відшкодування касових

видатків за комунальними платежами  становить 1 427,75 грн., в т.ч.

        КЕКВ 2240 – 0 грн.
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        КЕКВ 2271 – 0 грн

        КЕКВ 2272 – 59,17 грн.

        КЕКВ 2273 – 0 грн.

        КЕКВ 2275 – 1368,58  грн.

        За КПКВК 0611031 по загальному фонду в звітному періоді відкрито асигнувань в сумі 5 951 600 грн.

Профінансовано за вказаний період 5 294 152,42 грн. Касові видатки проведено на суму 5 294 152,42 грн., що

становить – 89 відсотки виконання. Залишок невикористаних відкритих асигнувань склав 657 448 грн. в. т.ч.

        КЕКВ 2111 – 528 456 грн. 

        КЕКВ 2120- 128 992 грн. 

        За КПКВК 0611200 по загальному фонду в звітному періоді відкрито асигнувань в сумі 21481,46 грн.

Профінансовано за вказаний період 21 481,46 грн. Касові видатки проведено на суму 21 481,46 грн., що становить

– 100 відсотки виконання. Залишок невикористаних відкритих асигнувань склав 0 грн. в. т.ч.

        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 23 858,00 Затверджено асигнувань 0грн. Надходжень

за звітний період 0 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 2 600,60 грн. Затверджено асигнувань на звітний період –

106 085,00 грн. За звітний період надійшло 106 085,00 грн. в т.ч. спонсорської допомоги в грошових коштах 10

000,00 грн., а також 96 085  грн. отримано в натуральній формі (по КЕКВ 3110 на суму 96 085 грн

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

         За КПКВК 0611021

         В звітному періоді відкрито асигнувань на суму  1 307 684 грн.в т.ч. за КЕКВ 3132 -  1 307 684 грн. , в тому

числі за об’єктами:

        Капітальний ремонт із заміною вікон у ПШ «Світанок на вул. Садова, 15  - 14 294,62грн.

        Капітальний ремонт огорожі ПШ «Світанок» по вул. С.Петлюри, 43а – 110 345,91 грн.

        Капітальний ремонт гідроізоляції фундаменту  та дренажу будівлі ПШ "Світанок" на вул. С. Петлюри, 43-А –

1 183 043 грн.

        За звітний період  кошти не надходили.

        Залишок невикористаних асигнувань  по КЕКВ 3132 – 1 307 684 грн,  

        Аналітика форма N 7м Звіт про заборгованість за бюджетними коштами 

        КПКВ 0611021

        Кредиторська заборгованість на 01.07.2022р. становить 310 117,53  грн. ,в т.ч. 

        КЕКВ 2111– 255 446,23  грн. 

        КЕКВ 2120 –54 671,30 грн. 

         Дебіторська заборгованість на звітну дату 01.07.2022 становить 9 876 грн. В т.ч. за 

        КЕКВ 2210 – 6048 (передоплата період.видань (журналу Держзакупівлі на 2022 рік)

        КЕКВ 2240 – 3828  грн. (передоплата за послуги з доступу до інформаційних джерел аналітичних

бухгалтерських видань на 12 місяців 2022 року.)

        КПКВ 0611031

        Кредиторська заборгованість на 01.07.2022р. становить 994 484,81 грн. ,в т.ч. 

        КЕКВ 2111– 821641,71 грн. 

        КЕКВ 2120 – 172843,10 грн.) 

        Деріторська заборгованість на 01.07.2022р. 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 01.07.2021 року склала- 27 658грн., нараховані і не

виплачені кошти по листках непрацездатності, за рахунок ФСС Кредиторська на 01.07.2022 – за розрахунками із

соціального страхування – 27 658 грн: в т.ч. 7702,10 грн. по вагітності та пологах, 19 955,90 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 –3592,03 грн.

виплата на руки  23 766,45 грн.
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        У 2022 році зауважень, щодо порушень не виносилося, перевірок  не відбувалося.

Керівник Лідія АНДРУШКО

Головний бухгалтер (керівник ССП) Мар'яна МАЦЕЛА

" 07 " липня 2022р.
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