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1 2 3

Відділ освіти Донецької селищної ради 2

        Протягом 2021 року відділу освіти Донецької селищної ради надійшло коштів  у сумі 4 528 937,00 грн. Без

урахування цільового фінансування у сумі 4 126 149,00 грн (цільове фінансування вилучене   у сумі по КЕКВ

2210 296338,00 грн). На початку 2021 року буле передане майно на суму 553 160,00 грн з зносом на суму 354

859,00 грн (яке відображене в формі  5-ДС).

        Касові витрати за звітний період зведених бюджетних форм складають  по загальному фонду у сумі 4 422

487,00 грн, по спеціальному фонду у сумі 106 450,00 грн.

        Залишок коштів на рахунках, відкритих у Казначействі України станом на 01.01.2022 становить 6853,00 грн.

Залишок грошових коштів у готівці станом на 01.01.2022 відсутній.

        Станом на 01.01.2022 року кредиторська заборгованість, по загальному фонду КПКВК 0611021, КПКВК

0610160 , КПКВК 0611142, КПКВК 0611031, КПКВК 0611181, КПКВК 0611182  відсутня.

        Станом на 01.01.2022 року кредиторська заборгованість по спеціальному фонду КПКВК 0611021, КПКВК

0611181, КПКВК 0611182, КПКВК 0610160  відсутня.

         Депозитів і коштів в іноземній валюті немає. 

        Рядок 2010 "Бюджетні асигнування" частини І Фінансовий результат діяльності Звіту про фінансові

результати діяльності (Форма № 2-дс) відображена сума 4 126 149,00 грн.

        Рядок 2310 “Інші витрати за необмінними операціями” відображено одноразові виплати дітям сиротам  сумі

9050,00 грн.

        Загальна сума витрат, відображена у рядку 2380 “Усього витрат” звіту 2-дс – 4 145 776,00 грн.

        В звіті про фінансовий результат діяльності ( Форма № 2-дс) відображено показники : Рядок 2820 витрати на

оплату праці відображена сума 2 972 321,00 грн.

        Рядок 2830 відрахування на соціальні заходи відображено нараховану суму в 657 975,00 грн.

         Рядок 2840 матеріальні витрати відображена сума 439 159,00 грн. Рядок 2850 амортизація відображена сума

67271,00 грн.

         Загальна сума витрат відображена у рядку 2890 "Усього витрат" звіту 2-дс-4 136 726,00 грн.

        6-ДС не надається у зв'язку з невизначенням сегментів звітності.
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