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        Аналітика ф.2-дс

        Доходи:

        У рядку 2010 «бюджетні асигнування» відображено 14 851 352   грн., яка включає суми отриманих

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

        - КПКВ 0611021 7 436 507 грн.

        - КПКВ 0611031 7 382 518  грн.

        - КПКВ 0611200 32 327 грн

        У рядку 2030 відображено сума надходжень, що надійшли як вартість реалізації майна  648 грн. з ф.4-1м,

        Розбіжність між сумою нарахованих доходів від реалізації активів, та сумою надходжень коштів

відображених у графі 9 Звіту за ф.4-1м складає 648 грн.,і пояснюється:

        - коригуванням подвійного нарахування доходів за реалізовану макулатуру у  звітному періоді, які були

включені до складу доходів як надходження в натуральній формі – 648,00грн. та надходження коштів на рахунок

за реалізовану макулатуру  – 648,00 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.

        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 14 958 085 грн. 

        Витрати на виконання бюджетних програм р.2210 склали 16 455 758 грн.,  (витрати за Загальним фондом

ф.2+витрати ф. 4.1м., 4.2м) в т.ч. - витрати на оплату праці (рядок 2820) складають 11 176 514 грн. - відрахування

на соц.заходи (рядок 2830) складають 2 420 987  грн. - матеріальні витрати (рядок 2840) складають 2 602 664  -

амортизація (рядок 2850) складають 255 593 грн. а також інші витрати за обмін. операціями– 0 (сплата держ.збору

        Разом витрат р.2380 складає 16 455 758 грн. 

        р.2390  Дефіцит бюджету за період складає – 1 497 673 грн.

        Аналітика Форми №1-дс «Баланс» станом на 01.10.2022р. 

        В розділі АКТИВ В р.1001 відображена первісна  вартість ОЗ на кінець звітного періоду 18 414 735  грн., яка

збільшилася  на  47 247  грн. за звітний період, що пояснюється

        - безкоштовного отримання за операціями внутрішньовідомчої передачі – 12 082 грн.

        - отримання благодійних грантів, дарунків -  96 085 грн.

        Вибуття ОЗ на суму:

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

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

        - списання непридатних – 60 920 грн.

         У рядку 1030 графа 4 відображена сума ОЗ та ІНМА, які не введені в експлуатацію 1 965 420 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 255 593 грн. 

        Інформація, щодо дебіторської заборгованості:

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

        У р. 1140 відображено дебіторська заборгованість в сумі 108 304,77  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 01.10.2022р.  в сумі 25 713  грн., в тому числі на:

        - реєстраційних рахунках по ЗФ – 5 422,90 грн.

        КПКВ 0611021 –  5 423 грн.в т.ч. КЕКВ 2271 – 0 грн., КЕКВ 2272 – 59,17; КЕКВ КЕКВ 2273 – 0 грн., КЕКВ

2240 –0 грн.КЕКВ 2275- 911,53   ) – що пояснюється надходженням коштів від орендарів за комунальні та

експлуатаційні послуги, витрати за якими були відновлені; а також КЕКВ 2210 – 3629,00 які залишилися на

рахунку через неоплату платіжного доручення за періодичні видання, що були зареєстровані як попередня оплата.

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

        - кошти, що надійшли, як плата за послуги – 7 690

        Інформація, щодо розділу ІІІ Витрати майбутніх періодів

        У рядку 1200 відображено вартість передоплати послуг користування електронним кабінетом в інформаційно

-аналітичних виданнях на 2022 рік  в сумі 8600 грн.

        Інформація щодо кредиторської заборгованості

        У рядку 1540 графа 4 відображена кредиторська заборгованість за платежами до бюджету в сумі 224 341 грн,

в тому числі:

        - не перераховано ПДФО та військовий збір, утриманий з допомоги по тимчасовій непрацездатності -  10

245  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  -  214 096 грн.(заборгованість відображено в додатку 7)

        У рядку 1560 графа 4 відображена кредиторська заборгованість в сумі 978 730 грн., в тому числі:

        - не виплачена допомога по тимчасовій непрацездатності в сумі 98 060 грн.(заборгованість відображено

в додатку 20)

        - не виплачена заробітна плата за 2 пол.місяця, термін сплати якої не настав  -  890 670 грн.

(заборгованість відображено в додатку 7 ЗФ)

        -

        У рядку 1565 графа 4 відображена кредиторська заборгованість в сумі 238 076  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  -  238 076  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   – 2 405 530 грн. (дефіцит)

        Зміна накопиченого фінансового результату виконання кошторису звітного періоду   - 1 539 055  грн.

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

        збільшення – 1 598 435  грн:

        - наявність кредиторської заборгованості, термін сплати якої не настав –  1 342 842  грн.

        - суми нарахованої амортизації за звітний період  255 593 грн.

        Зменшення –59 380 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  7273 грн.;

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

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

списанні 52

        107–грн.

        Аналітика форми 2м
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        За КПКВК 0611021 по загальному фонду за 9 місяців 2022 року відкрито асигнувань в сумі 15 037 302 грн.

Профінансовано за вказаний період 7 436 506,89 грн. Касові видатки проведено на суму 7 431 083,99 грн., що

становить – 82 відсотки виконання.

        Залишок невикористаних відкритих асигнувань склав  1 611 081,11 грн. в. т.ч.

         КЕКВ 2111 – 730 376,16 грн.,  

        КЕКВ 2120- 160 285,49 грн. 

        КЕКВ 2210 – 669,88 грн., 

        КЕКВ 2220 –52 206,60грн.

        КЕКВ 2230- 511 857,00 грн., 

        КЕКВ 2240 – грн. 

        КЕКВ 2250 –24 601 грн. 

        КЕКВ 2270 – 129 454,63 грн.  

        КЕКВ 2282 –630,35 грн. 

        КЕКВ 2730 –  1000,00 грн. 

        Залишок на реєстраційних  рахунках станом на 01.10.2022, становить 5422,90 грн., в т.ч. 

        КЕКВ 2240 – 823,20 грн. (відшкодування комунальних)

        КЕКВ 2210 – 3629,00 грн. (сума коштів за передоплату інформ.видань, що зареєстрована але списується

казначейством)

        КЕКВ 2271 – 0 грн

        КЕКВ 2272 – 59,17 грн. відшкодування комунальних)

        КЕКВ 2273 – 0 грн.

        КЕКВ 2275 – 911,53  грн. (відшкодування комунальних)

        За КПКВК 0611031 по загальному фонду в звітному періоді відкрито асигнувань в сумі  9 536 068 грн.

Профінансовано за вказаний період 7 382 517,64 грн. Касові видатки проведено на суму 7 382 517,64  грн., що

становить – 99 відсотки виконання. Залишок невикористаних відкритих асигнувань склав 657 448 грн. в. т.ч.

        КЕКВ 2111 – 26 143,06 грн. 

        КЕКВ 2120- 16 622,30 грн. 

        За КПКВК 0611061 по загальному фонду в звітному періоді відкрито асигнувань в сумі 79 373,82 грн.

Профінансовано за вказаний період 0   грн. Касові видатки проведено на суму 0 грн., що становить – 0 відсотків

виконання. Залишок невикористаних відкритих асигнувань склав 79 373,82 грн. в. т.ч.

        КЕКВ 2210 – 79 373,82  грн. 

        За КПКВК 0611200 по загальному фонду в звітному періоді відкрито асигнувань в сумі 32 327,29  грн.

Профінансовано за вказаний період 32 327,29  грн. Касові видатки проведено на суму 32 327,29  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 17 464,44 грн.

Надходжень за звітний період 648,00 грн. В т.ч. 1296 грн. надходження коштів за реалізоване майно (макулатуру)

648 грн.,

        надходження в натуральній формі – 648,00 оприбуткування макулатури, 

        Касові видатки становлять 17 464,44 грн. за КЕКВ 3110 – 648,00 (натуральна форма), та 16 816,44  за КЕКВ

2210

        Залишок коштів на кінець періоду становить  7689,56 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.

        Залишок на кінець періоду становить 12 600,60грн.

         

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

         За КПКВК 0611021

         В звітному періоді відкрито асигнувань на суму  1 807 684 грн.в т.ч. за КЕКВ 3132 -  1 807 684 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 –
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1 683 043 грн.

        За звітний період   надійшло  509 970 грн, в тому числі 0 грн. на рахунки відкриті в Держказначействі та 509

970 грн. (трансферти на цільові програми) на рахунки відкриті в установах інших банків (АБ Укргазбанк) Касові

видатки за вказаний період складають 509 970 грн в т.ч. за КЕКВ 3132 - 509 970  грн., що становить 65,07 відсотка

виконання.

        В тому числі за об`єктами

        Капітальний ремонт із заміною вікон у ПШ «Світанок на вул. Садова, 15  - 0 грн.

        Капітальний ремонт огорожі ПШ «Світанок» по вул. С.Петлюри, 43а – 0 грн.

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

        509 970 грн.

        Залишок невикористаних асигнувань  по КЕКВ 3132 – 1 707 684,21 грн,  

        Аналітика форма N 7м Звіт про заборгованість за бюджетними коштами 

        КПКВ 0611021

        Кредиторська заборгованість на 01.10.2022р. становить 949 646,88  грн. ,в т.ч. 

        КЕКВ 2111– 791 374,60  грн. 

        КЕКВ 2120 –158 272,28 грн. 

         Дебіторська заборгованість на звітну дату 01.10.2022 становить 8600 грн. В т.ч. за 

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

        КЕКВ 2240 – 2552 грн. (передоплата за послуги з доступу до інформаційних джерел аналітичних

бухгалтерських видань на 12 місяців 2022 року.)

        Станом на 01.10.2022 існує розбіжність між даними, що відображаються у ф.7 та зареєстрованими

бюджетними фінансовими зобов`язаннями на суму 3629,00 грн. за КЕКВ 2210, яка виникла через неоплату

платіжного доручення за періодичні видання, що були зареєстровані як попередня оплата.

        КПКВ 0611031

        Кредиторська заборгованість на 01.10.2022р. становить 393 195,36 грн. ,в т.ч. 

        КЕКВ 2111– 313 390,56 грн. 

        КЕКВ 2120 – 79804,80 грн.) 

        Деріторська заборгованість на 01.10.2022р. 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 01.10.2021 року склала- 108 304,77 грн., нараховані і не

виплачені кошти по листках непрацездатності, за рахунок ФСС Кредиторська на 01.10.2022 – за розрахунками із

соціального страхування – 108 304,77 грн: в т.ч. 55 767,60 грн. по вагітності та пологах, 52 537,17  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 – 10 244,75

грн. виплата на руки  42 292,42грн.

        У 2022 році зауважень, щодо порушень не виносилося, перевірок  не відбувалося.

Керівник Лідія АНДРУШКО

Головний бухгалтер (керівник ССП) Мар'яна МАЦЕЛА

" 13 " жовтня 2022р.
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