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Дебiторська та хредI{торсьха заборгованосгь за з,гмьним, спецi iьнlJм фндами ва звiтну дату
01,01,202.zp, lд на початок звiтного року вИсуrнi,

Прострочеяд кр€диторська заборговавiсть за rодаW екоиомiчноi класифiхацii Dидаткiв 2110, 22?0

КредI{горськоi заборmваностi за бюд2ксгнйми зобоr!заrrнямн, на облiк органдми
Казшчсйствr, зазначеноi у Довiдцi пр дебiторську та кредягорську заборmвавiсIь, яка не вiдображасться у
формi N 7д, N 7м "Звiт про заборгомнiсть за бюджстними коlmами" немд,

ПростроченоТ дебiторськоi заборгомностi ]а доходашr га виllаткаVи нема..
Стsном на 01.01.2022p. яе виlшдченi лiкарняяi (довiдка про дебiторську та кредиторську заборIованiсть за

операцiями, якi не вйобраязються у формi 
'{9 

?м) у cy,ri 4З26,19 фн, Кочrги ва впплдту лiкарняних нс отряманi
вй Фсс,

Дебiторсьхоi та кред{горськоi 3аборговаfiiсть за бюджетнями прграмами, бюдr(етнi призначення за
якими законом про ДержавЕий бюджет ]kpaTнtr на звilтtiй piK не здтвердryвалхсь, вiдомостi цодо вiдобрахrепя,
цi€i заборговдностi за бюджегнимrr програмами звiтного року та причияи, з яклх це вiдображенн, не проведене

В]ятт' зобов'язань б€з вi,щовiдl}о( бюджетнrr( асrпýъань або з пер€вищеfiнrм повновФкень. встановлених
Бюдr(етним кодехсом ]/краiЪй, законом пр Деркавяиf, бюдкет )r'краi.ни, рiшенням п!о мiсцев}rй бюдttт, та в)r.итi
зiйоди не првадилrсь,

додатоft l , фрмд 1-дс (БдЛднс,
Нфiнаясовi активи,
Станом на 0l .0l ,202 l rl.вартiстъ нефiяансовIrх аrгивiв складае 7l4662З тя., з нпх:
основних засобiв _699886З r?н.,
запася- 147760 грн, , у т.с. м€дххамеIттх_ 4l7 rря,, будirельяi матерiали 2568l Фн., малоцiннi та

lцвидхозношувальнi пр€дмеги- 99534 грн., iнших запасiв_ 22 l 28 грн.
Зд рах}ток коштiв йла.ного бюдхегу придбавi матерiальвi аrгиви_ м'який iHBeIITap вартiстю l2Зl5,0О грн,,

запаси: медикамеllти на 2497 грн., будiвсльнi матерiали мртiстю 57518 грн.Jrанцтовари_ 74З3 грн,,ж}?нали
вирбничого та теоретичного наsчання- 4060 грн..

За коштп спецфондl придбанi Maтepiмbнi активи_ }^iбовi прилади вартiсгю 4440 трн_,6удiвельнi матерiали_
3З2 Фfi.

За звiтниfi перiод безоплатпо надйшло обладваняя вИ ГО (К},рахiвський цеIтгр мiсцевого економiчяого
розы{тк}D, (вiрlтуальяяй тенажер звs!,няка) вартiстю 600(Ю0,00 грн. , зварюваIьне обладпанн, за тандовою
угодою G-Кrа-O2з мiж проекгом USAID "ЕкоIrомiчна пiлгрrмка схiдвоi lr'KpaTHиD та Kypaxiвcbкrм професiйним
лiц€ем ваltтiсгю 2999628 Фн, пiдр)лlникй вИ ТОВ <НАТЫll-гшюс)_ 12847 грн,, вiл ФОП Моск;м В,О
комл'ютерне обладнаннi вартiстю 26825 Фн

Пряябаний зварювальняй стiл вартigгю 126000 грн, (ф.4_3м).

кувl&цяr овiф*]Iлr лiцJ лr!лоOiдощd
ltслфпцопу с!пя i Еlrп дцrcцоl Ф,atd



Проведено сппсання обладнання, м'якого illвентаря у зв'язку iз поввим фiзичllим зносом вартiстю llЗ8I,00

fря.
списанiзазвiтнийперiод:канцтовари',будiвельнiмат€рiми.354збгрн.,медикамевти.2497rря-'iнцli

матерiали на суму ]7757 ryн
Ъr*"" 

"u 
Or.Or.ZOZ) р, Bapтicтb fiефiнансових ахтивiв(з урахумнням первiсно'j Bapтocтi осноsних засобiв)

складае l09ЗЗ447 фн., з них:

основних засобiв ,l07695 37 rрн.,

запаси- l6]910 ФВ-, у T.ri, медttкаментя_ 4l7 грн., будiвсльнi мат€рiмп - 48095 грн" ма,Tоцiяних та

швидкознош}tsаних предметiв-988Зб фн,,iнlui запаси- l656З2грн,

Фiнансов| а1,1иви,

На початок року по рядку ll40 <Поточяа дебiторська заборгованiсть за розрахунками lз соцlального

страхування, .*i*J* "yir" 
ni*upn",",, ,u грудень 2020р,-5З?6 профiнансовава станом lla

otlorizozrp, На звiтну даry 01,01,2022 р. заборговапiсть ск,rадае 4З26 тря, ЛiкаFнянi ja листопад-гру,ень

iOi lpo"y. 
'rо.рч*у**" -i, 

"оцi-опо.о ".poiy"u"n" 
по аlтиву баланса на rBiTHy дату вiдповiдак)ть rаборгованостi

по пасиву баланса та додатка 20 (4326,19 r?н,).

Гроч:о"i кошти та ix еквiвапенти розпоряднltкiв бюдхетних коштiв у вачiональяiй валютi ряд,l 160 активу

Оалая"а: на поча.оr, por.ry- l698З грн,, tiнець звiтвого перiоду- 8297 Фн,, у т,ч,

-грошовi кошти .в Kaci (6ланк докуriентiв cyвopoi звiтностi) на почато року, кiнець звiтного перiоду

складаютъ- 296 грн.
-гршовi кошш в казImчсйствi на початок року lб8? грн. (спецiаJБний фонд -залишок коцпiв, отрим lих ях

плата за послуги). Залишок KomTiB на 01,01,2022р- 800| тн.( спецфонд (ф,4-1м),

I. Власп{й капiтал та фiяансовий результат-
внесеIrrй капiтаЛ на початох ркУ склада€ 699886З грн,, на 01,01,2022p- 10769537 грн, що дорiвнюс

первiсноi вsртоqгi основяих з.собiв, iнших необоротнях матерiмьнях аrгивiв.

Фiвднсовий результат стаяом ва 01,01.2021p. схладае| - 1476699 грн,

Для пiдрахувку фiнрзультата на 01.01.2022p. вьrюченi:
_ дефiцm бюФкету за звiтшrй перiод: -638777 rрi.Ф!док 2З90) форми N, 2дс

- вартiсгь спйсаних яеоборотнкх матсрiальнt{х аrгивiв l1]8l грн, Вiдображена по кредиry рахунку
<Фiнансовий рсзупьтао та дсбету рах. (Ввссешrй хапiтал розпорядниr.ам бюджетних коштiв)) згiдiо з Порядком

за.тосувашя biyHKiB бухrа,тгерiЙrо облiку в дФ)tФвному секторЬ, затверлжевого ндхазом мФУ 29.12.20l5p,

r! l2l9 (iз змiнами, ввеrевrмя з-во з нака:tами мФУ.лФлs szt вй t].o6,2017p.,9?6 вИ 29.1 1.20l ?p.,iнmi), Списанi

спормвне знаряддr, мtякий ilrвemap придбsнпх 40 poKiв тому.
Фiярезультат на звiтку датуi -2lM095 Фя.
II. ъбов'язання
пото{нi зобов'язання по коry рядкiв 1540,1560 вiдображенi лiхармвi (платежi до бюдкету _844 гря та

ToTiBKa- 3482 гря), Hapaxoвaнi за листопад-грудеяь мiсяцi, та залишилясь несплаченпми. Всього- 4З26 грtr,

(дод.2&4З26,19 грн.)

Додаток 2, фрм! Х9 2-дс tЗвiт про фiнансовi рсзуrьтАти"
Фiямсовяй резульmт дiяльносгi. Доходи вiд обмiнних опсрщiй та вIrФати за обмiнними опердцi,ми

За 2021piк зriдно кошторису надifuшло:

бюджстних асипrувмь загального фов,ry- 8662139,З8 rрн; (ф.2м КIlКВКМБ 06l 1091,06I 1092),

Iз загальноi суми вадходжень вшспючеяi асигнування у розмiрi 12З15 Фн, по КЕКВ 2210, якi вятрач€нi на

придбанвi ясоборотних матсрiальнлх аrrивiв.

ДохИ s частrЕi бюджегвих асиmувrtllь по коду рrдкд 2010 схла.в- 8649524 Фя
Доходи вй наданяя шIатяих послуг згЬо з основною дiяrьнiсгю на!чального ]вкладу, додатковоТ

(господдрськоi) дirльяостi, пd вйобршкаються по rоду рrдка 2020 - 18а14,1З грв. (ф.4-1м), Iз загальЕоi суми

вIrключено zи40 грн. ва прrдбшrм необоротsих матерiальних акгивiв за KEI(B 22l0.
Дохй вй над rя, платнп послуг склав- 7,ИЗ5 грr,
Усього доходiв ви обr.i8вях оперiцiй Фяд.2080)- 8724259 грн
llflli доходя вЙ нообмiЕвD( операцiй- 0 грв. РозбЬ.оliсть з рядrом 2130 - 36з9з00 тн на суму придбаявя

заф.4-2м ( КЕКВ 2210- 28З.И2 грн.;КЕКВ 3ll0- ЗЗ55858 Фв )

Також не вмючевi iнmi над(одженяя опоцiаJьноrо фонду по КВКВ 3l 10-126000,00 Фн. (ф,+Зм)

В аrтивi балднса збiльшена c},it{a вфiнаlrсовrх аrтивiв (ocHoBHi засоби), по паспву баланса збйьшено
внесеняй rапiтд,

Усього доходiв- 8724259 Фн.
Факгrrчпi видатки для розрахунку фiнансового результата склали:

Загалъний фояд,обласвrй бюджег
кЕкв 2l l l_ ,1065700,00



l
кЕкв 2l20_ 86з757,40
кЕкв 22l0- l64792,57
кЕкв 222G 2496.90
кЕкв 22з0_ 88l20.з5
кЕкв 2240- 172400,00

кЕкв 227l- 4з2200.00
кЕкв 2272_ 22356.з0
кЕкв 227з_ l37405.77
квкв 2275- 6100,80
кЕкв 2720_ l l52591.00
кЕкR 27з0_ 21808.50
Всього: '7110729.59

Загмьний фонд субвенцiя:
кЕкв 22l l- l284100,00
кЕкв 2l2G 290002,36
всього: l574l02.зб
Разом за загальним фондом: 87448З1,95

СпецiальЕ й фонд бюджету:
кЕкв 2ll l- 40485.12
кЕкв 2l2G 892з.33
кЕкв 22l0_ 5з5415,6l
кЕкв 2240- 2l752,65
кЕкв 225G, 9208,96
кЕкв 227l_ l88,94
кЕкв227з- 2226,26
квкв 28о0_ 6.42
всього:6l82м.з2
Усьоrо факгячнях витрат для визначення фiнансового результату- 936]0З6,27 гр

По коду рядка 2З80 зазначена сума фактичних витрат за 202lp- 9З6]036 грп

Фiнансовий результат Rа звiтну дату склада. -6З8777 грн, (код рядка 2390),

Дефiцит бюлжету Фяд.2390 ) склався за рахупок прилбаЕих матерidлiв по КЕКВ 2210 (Предмсти,

матерiь!и, обладнання та iявентар> , якi чаiтково списанi у звiтному перiодi та яарахуваяь за рахунком
б}r(галтерського облiку 8014 на обладнання, яке пер€дано ва бманс установи та експлуатувалось протягом

звiтного п€рiоду за грандовою годою G-Кrа-O2З,

Iншi витратп за обмiнними операцiями (ряд,2250) форми N! 2дс склада€ 9215 rрн., з них видатки на

вiдрялження КЕКВ 2250- 9208,96 грп,, €кологiчяий податок КЕКВ 2800- 6,а2 грн. (ф.а-lм),

Елсмептя витрат за обмП,Iшми операцiям (ряд,2890)

За звiтний перiод витрати за обмiвними операцiями складають8l886Збфн..зних:
витрати на оплату працi- 5З90282 Фн,,
siдрахуваявя на соцiальнi заходя- l l6268З грн,,

матерiальнiвитрати - 9802l5 грн,,
амортизацiя- 64624l Фн.,
iншi витрати - 92l5 грн.

Доrагок ] . форvа Ns З-дс "Звil лро ру* грошових коuл iB"
I. Р}х гроцJових коштiв в результатi операцiйноi дiяльностi,
вiдображенi надходжеввя вiд обмiяних олерацiй (загальний, спецiальний фонди) без сум на придбання

активiв (вiдповiдаlоть ф,2-дс). По коду рядха 3090 c},i,la лiкарняних, отриманих за 202l piK вiд ФСС l I4З]4 грп.

Витати за обмiня ми операцiями.
-рядокзl00- 7475424 грн ( Kacoвiвядатки ф,2м:8662lз9,з8 l l74400 (кЕкв 2700) l 2з l 5 (кЕкВ 22 l 0);

-рядок Зll0- 7З906 тв (Kacoвi вядатки ф.4-1м :87561,1l - 4440 (КЕКВ 2210)- 9208,96 (КЕКВ 2250)- 6,42

(ЮКВ 2800);
-рялок зl20- 9215 ( ф.4-1м : 9208,96 (кЕкв 2250) + 6,42 (IGKB 2800);

-рrдок 3lЗ0- l l74400 (хасовiвидатки за ф,2м КВКВ 2?00);

- рялок Зl80- ll4]З4(лiкарпянi. отриманi вiдФСС)
ll,Рл хоштiв в резулыагi iHBec lицiйно1 д,сльностi.
Рядок ]2З0- З?82055 (надходкенfiя на придбання основних засобiв:

ElEalItEl

ffi



боDмаffg2м.l2зl5грв',формаN9а.lм.4440грIl''формаNq4.2м.з639з00гря.'формаN,4-зм-l26000гр'I')
i"Ъл ::so- зlвzоss- *"coвi видаlки цiльвого фlнансування,

ill, Byr *ош гiв 
" результаr i фlнансовоi дlяqьностl

Рядок ]400- -8686

Рялок з405- lo98] (зrлишок KomriB на початок року)

р*о* зд:s- Bzq'7 rr-n'oK кош I iB на 0L0l,)022p,

;;;;;"";";; "",rр-"нiй 
формi за rвil ний piK ,36]qЗ00 грн,

л^,,,л- д ъ"п"ч +-дс "]BiT про власний каппал"

Ёii""ii -""],i," +,;"","""и р,,,у"",", на початOк року 5522l64 фн,

за звiтний piк масний капiтал .оr_**"" 
'r"- 

зiоъzа гря, (оприб}тковано основсях засобiв_ з782055 грн,,

спислrо ll]8l грн,, рсдок 4290,
' "'i"r"-.jО.Ъ'"j"""вии 

рез}льтаl: -б]87?7 грll, lряд 21С0 ф,Lдс) 
, , ,., , л,,

рйо*+Zоо.пи.чн,ос*овнiзасоби,придбаяl понм40рокlв IoM},l lJ,l lPH,

Форvа 5-дс "Приvirки до рiчноilв!тносl i"

l,освоввiзасоби,
;;;;;; О;;;;"""."-''а кiнець звiтного перiоду вiдповiдае даним балавсу,

i,ii-"i,ij]ii,;.",**-1*:9]"::;i#"]l'"'lJ|j;*:',|:K:" бюджета_ I2зl5 гря. спецiмьяим-1440
Надходжсння: З782055 грн" у т,ч, пр

, 
"" 

.lfi;;i;:;;;.";;;"uфi,у-'l:ьооо Ь",, ьеlоплатнI над\олження-]h3q]00 lрп,

Нара(ована аморlи]ацiя 1а pIK, M624l грн,

Д,rпчзоп "u*opn.*nn" "iл 
5 poRiB дrя iHcr pyveHT} lа5Oрокlвлляоу!,ваlь,

2,Роздiл не заповяенпй, даних нема,

],Капiтальяi iнвестицii.
За звiтний piK капiтальнi iH вестицii скл'ли:

В ocHoBHi засоби- З454666 грн

В iнmi веоборотяi матерiальнiактивй, З27З89 rрн

Ь:"ННffil"Ъ""енi данi аюиву баланса _рял]050 
на початок року 14?760 грн, загмьfiа сума

"*-Ьо*.tl" 
ЬЙ" irВЦ0 грп,,списаяо на потреби лiцея 55690 грL,

i,ii'ji,,lx ]"Ёii,iT#;#i}i#**r**"Tb по виплатi лiкарняяпх за рахунок коштiв Фсс у cy'i 4з26

rрн
8'грошовiкоштитаiхехвlвалентирозпорядникiвбюджетяихкоштiвтадсржавttихцiльовихфоядiв'
Надав1 розшифровка рядка l l60 балан(а,

9, Доходи та витрати
Розljlифромнi доходй з-яо ф,2-дс , довiпкоuо iнtlJi *тp"]i] ,_.
l0. НеЙчi та втрати грошовях KotDTiB i матерiальних цпlностеи,

ёr""l зzii .р,,l "и";епа 
ва поlабалаясовий рахувок. слйч ми органами !иняi не встапоuле,п. результати

рiшення органiв до лiц€я яе надан,,

l I,12 роздiли яе заflовнеl{t! дапих нема,

l] розлiл. РозшифруваЕня позабмаясових рахуякtв,

02- (Аrгйви яа вiдповiдальному зберiганнЬ, особистi речi працiвникlв навчмьного закладу, маино

отримане у тймчасове викорис,гання). " 
;;;;i;я;; ;;;Ьр"**, ,Ъ,т"i]i"l:ке передано на бманс лiце,

по гравдовtй угодl, част-""" ","у"" у," ";;';',"Й",1""* 
,p"i,b"*, яtий мав на зберiганяi o.:*"_"1,,|_":' 

__,".,,
07]_ (Невiлlлкодованl n".,u", , u,pu,n вiд псування цiнностей розпорядяикiв бюджетвих хоштlв,- слlдчl

оDгани не встановя,]и винних у Kpa,(l маЙна, висновкlв яема,* "ъ;г;;;;;;;;_;;"",ь,йо"i *,,,"..г, оозпорядникiв бюджетн х коштiв,_ oTpиMaHi та впданi докумеяти

посвiд.lснь, iяшi,

Фактичнi видаткп Фовлом бюджету (обласяого) профiяансованi згiлво додатка l <Звiт про

,*-;;;";* * 
",-.р,.аяня 

KoruTiB загмьного фоLду, (форма 2м) ,

Не використанi плановl асигпlъанпя за КЕКЬ 21iO у cyMi 36а2,60 грн за paxyloк змеяшення нарахувапь ССВ

на заробiтву плату працiвяикIв ,, ""," 
ЬЙiЪ, H-i,; "-""";" 

KolцTiB за КЕКВ 2272- 154],70 грв,, КЕКВ

z]Ti] lЪis,i,zj Б".,'кЕкв 22i2- 99.2ь;;;;зку iз вiдсутнiстю учнiв у г}ртожитку в перiод llроходжеяня

виробничоi практики та заходiв з метою cкoнoмi-i коштiв на комунальнl посл)тй,

Видатки у додатку 2 (З"",р" 
"*-"о*"""" 

i"и*орпсrопп" 
"ош,iu, 

о,риманях як плата за послуги, (Форма 4

,1м) проведенl за paxyнo*.-u,*y 
"u 

пuйо* року та qак,ични* палrолжеяъ за_звiтний перiод,

'nTrb-, Ь i . O,a-Z" (Звiт про надходжеuня i викорисгаuня копrгiв, отряманих за iншими джереламп



власяих надход]кень) вiдображенi бсзоплатпi яадходжеяня МНМЛ. основп:rr__т::_блtв 
,,Матерiальнi

;;;;;#;;Ы;;;-.-l уЪ-","i. н"д*д*","" розтпсанi у додатку l фо!м".t"1_]l-:j1,:

бюджет) , нема,
lяформацiя lцо прmоколи смаденi протягом звiтного перiоду,

Протяiом звiтного перiоду протоколй про бюджетнi правопорушеяня не складались,-,,i;;;i 
р"_уr_",_ устаномх банкiв вiлсутнi. Bci рахунки викритi в удксу у мар,iяському районi

Донецькоi областi,

Керiвнях

Головяяй бухrалер (керiвняк ССП)

оrено Чорнд

сdфою гIоРФ|лЕНко

,lщ/
ffi-

ЕffifiLчffi


