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Фiнансова те бЕоджетна звiтнiсть за ]. ;litsрiqчя 2,0l9 ic,Ky clcj]aj{e]{a на ocнOБi да;ли'< бу.чт-а:tтевськ-l.с c6;;iKv та
НаДае iНфОРМаЦiЮ про виконання ксшторису дохOliiЕ i видатiоiв. Зг,iдно листа MiTlioTepc^|,Ba освiти i наyю! }iкраlни
ВiД l i.07.20i8 Ns l/l 1-7245 "Про rторядок fiодавгjя фiнансовоi та бiод;кетноi звiтностi в ДС "€_Звiтнiоть" здiйсгlено
Fозподiл фiнансоьот звiтностi форм 1-ýс та 2-)lc за коLuтами дерх\:авного та мiсцевого бюджетjв окремс щодо
основниХ зассбiв, придбанО ocHoBE}Inx засобiВ на сумУ 1,1.99,i4,c0 грн. {ira'';sсий
iHBeHTap).

Форме РЯ.ЩОri 2вбь iзак,t,ицл;i вI,iдатки iЕ,I?;ý 225Ф на
грti"

Лiмiтнi призначеннlt за звiтний iiерiод Ilo .]агалъноtdу фOнду затвердж,:ilс) В C]vMi ]о5{,t45 in*t. ilа2_i'lйrч:;о

фiнансуванНя , 6946а46 rрн. KacoBi видатки сio-;а!,iи 5697з78,71, i,pн, Залrrшок ва t:iнецъ зьiтногс llJрiоду слсгiа*

за сдрг{l--}у

за КоАТýЪ/

за КоТ]ФГ

суму i44З i.SC

248667,29
т.ч,:

грн.

по КЕКВ 2i1l "Заробiтна пJIата" - 1750s5,iЗ грii", F_ЕКВ 2120 "}Iа.рацуванця на сfiлату працi" - 5O2,95,Z0 грн.-
КЕКts 22]$ "ГIРеДЬiеТИ, МаТеоiаtи, оЙlаднан:.;л :1 .!]JL,I1;?D .l,э,-],] гgiL, liEKE 22З,$,:,; iiр.о,цу-ктz:.1;jý:1-.!2-g+)- _
3,92 ГРН., КЕКВ :j240 < Omrai:'a rтоý.Lvг iapi,l.,i iсо,rгi,ча.l.,l,,а;тi i:45.:5 гpe., КЕКЕ 225;j l< Зи;ат*l i,a в:др;:аке:lч_q..i
- \6з52,2а грн., КЕКВ 227\ "отlлжа теЕiоцоста.iаЁijя" , \2з4.tв ipн., iic кЕ}э 22,?j ((Опла.iа i",эiuия енеsгоно;iiз
1а lнших. Kob{yкa..ibilиla {Il]слугD _ 45[t{t
грн.

За спецiьтьним фондом лiмiзlнi ЕРИЗЕаЧеНН! :зат,зердкенi у с5,r.яi 280000 грн. Надiйшло фiналтсування - 8GO{JO
грн. Станом на с1.07.2019 р. коirrти залйшил,rаaя 1r& РДiУНКУ, ts FIаслlдок Еадагiня пОс.i]а,чaLгIЬниколr нак.llадяоТ в
ocTaHHi
перiоду.

лн1 зrзiтноlс

;lебiТОРСЬКа ЗабСР:-ОВаiliСТЬ ,lо '1a.uib;.t.;,t; .i,t .j_r |:li,l!,,1{ чJ t .,.1r}ii); 2;:i tсг.- ..,i-;frllf ]:5i).l_L -,.-..l.

ilередпJlата порiодачниХ видаЕЬ (вiцповlднО ;lr_,gi;.l;i,;1.1 {,.|,{У вiД i$i.lrir;тt--,лада 2iii-5 рои1' лъ 91,6 ''ýро з;lесен,"l;
змiн до пу}rкту 2 Постанови КМ}/ вiд 2э,а4. 2)l\!1,p ýз li;}- f]*,l1iT,clpcbKa,а, ,.p*дiч"uрсьяз заборiованiсть за.
бrсдх<етними зсrбовязанцям. не iззятим,ri на облiч opl-al{at4ilr кiiзнечiрlст.фu з**uч.*J у довlдi_li ,р* д*бir,оt,rь;.Y те
кредиторсьКу забсрговааiсть, якi це аiiобраiiаtоТЬсЯ у {:op,ri ]tv{ "Зgiт тiр.э заборгсЕаяiсть эа бlод*lет;лri,ri;r
КОШТаМИl' В cYl,ti 1З760"57 ГРН. (НаРа:rу-i:а,l+ня лi;rарtlяаliя .виэ:lв бiльlле 5-ти дзiв, якi ;-le лрофiнаасованi gсijд{]1"1
ооцiа,тьного с,г:)акуванts_{l * ба_rrаьоr окцчглец(} cy}la l з?6]

.ji'' i-:',,ýlj ?:j-i,')1.

бз t0138500
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"Поточна цредиторська
9514 грн.).

,, Розбiжнiсть мiж сум{lьdи

заборгованiсть станом на 01.07.2019 окладае 95|З,4З грн. (в балансi округлено до

КРеДИТОРСЬКО! за-боргованостi та за.оеtстрованоi заборгованостi t,,o ф. ,i{ч 7м вiдсу,гня.

зобовязшrrrя взятi без вiдповiдншс бюджетних асигIгувzlнь або перевищенIuIм повновilкень, встЕшов1IенLD(
Бюджетним кодексом Украi'ки, Законом про !ержавний бюджет УкраiЪи, рiшеЕням про мiсцевий бюджет
вiдсутнi.

Благодiйнtл< BHecKiB цротягом 1 пiврiччя 2019 року до закладу не надходипо. Нарахування доходiв по формi4-
1м, та 4-2м протягом звlтного перlоду не
вiдбувалось.

"Пояснення до фiнансоваi звiтностi
Ба,.Iанс (ф.Ns i-дс)
Актив
стр. 1001 <Первiсна BapTicTb> - 815з86 грн. ПоказНик збiльшився gа |49974 грн., за рахунок придбання

iнших необоротних матерiальних активiв.
cTp.l002 ""ЗIiос"" - 272698 грн. Показник збiльшився на 74987 грн, внаслiдок Еарахування 50 Уо амортизацiТ

на отриманi iншi необоротнi матерiалън,i активц.
fiАсив
cTp.1450 <I-{Lчьове фiнаноування> - вiдображ.но аад)iсдження цiльового Фiнансування Ё* ф.4-з, яке ца кiяець

звiтного перiоду невикористано та заJIишIапось на РаХУНКу- (стр. i162
Ба;Iансу)."

"стр. 1420 ""ФiцаЕсовий результат"" на звiтну дату сIптадас 5З0072 грн.
Фiнансовий результат станом на 01.01.2019p

грн."

.Щефицит /профiцит за звiтниr"; перiод ф_2-дt] cтaнch{ Ёа 0 i.c7.2Ё i 9D
грн.

+ 5262а7

+з8б5

+5зOа72Фiнансовий результат 01.07.2019р складае

"Звiт про фiнансовi результати (ф. М 2-дс)
Роздiл I. Фiнансовий результат дйльностi
доход4
стр. 2010 <Бюдхtетнi асигнуваЕЕЁ)> - iз загаЛьнол сутиИ фiнансуванея 7а26*46 грн. (694б045 грн.(Ф.2ьi) -

80000 грн.(ф.а-Зм)) ВИlЦ/Чено фiнаrrсування у cyMi }4-9974,07 грн. - на придбання 
-ма,tоцiнrп"" 

чrЪоф"rч**
активiв кЕкв 2210(ф.2м)) та основних засобiв у cyMi 80000 грн. кЕкв З110(ф.а-З)): 7а26045 _ 14gg74 - 80000 -
6796072."

З вiдсутнiстrо показникiв не додаються форми бтоджетноi звiтностi лгs 5,6, 8, 1i, t5,16,17,19,2a,21,22,24,25"
27.

Керiвник

Головний бухга,rтер (керiвrrик ССГ|

" 09 " лuпня 2019р.

Вuulня iM

€омола ТЛ

ffiffi


