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КЗО "Дніпропетровський навчально-реабілітаційний центр №1" ДОР" знаходиться у Центральному

районі м.Дніпра по вулиці Надії Алексєєнко, 171. Заклад засновано на спільній власності територіальних

громад сіл, селищ, міст Дніпра. Головною метою закладу є: - навчання дітей з вадами розумового та

фізичного розвитку; - психологічна реабілітація; - трудова адаптація.

Департамент освіти і науки Дніпропетровської

обласної державної адміністрації

109

        За КТПКВК 0611025 «Надання загальної середньої освіти навчально-реабілітаційними центрами для дітей з

особливими потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку» на 2022 рік заплановано 11868501,00

грн., профінансовано та проведено касових видатків на суму 10878209,86 грн., залишок коштів відсутній.

        За КТПКВК 0611035 «Надання загальної середньої освіти навчально-реабілітаційними центрами для дітей з

особливими потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку» на 2022 рік заплановано 21243924,00

грн. профінансовано та проведено касових видатків на суму 21241396,16 грн., залишок коштів відсутній.

        Протягом 2022 року було надходження в натуральній формі на загальну суму 8966,08 грн.:

        1) По ф. 4-1 в сумі 2408,00 грн. від реалізації макулатури;

        2) По ф. 4-2 в сумі 6558,08 грн. (благодійна допомога).

        Дебіторська заборгованість відсутня, в т.ч. прострочена.

        Станом на 01 січня 2023 року обліковується кредиторська заборгованість по КТПКВК 0611025 по загальному

фонду КЕКВ 2240 – 1391,00 грн. з ПАТ «Українська пожежно-страхова компанія», де предметом договору є

майнові інтереси, що не суперечать закону, пов’язані з відшкодуванням шкоди, заподіяної Страхувальником

життю, здоров’ю, працездатності, майну третіх осіб. Дана заборгованість виникла з причини не проведення

платіжних доручень УДКСУ у Центральному районі з 30 листопада 2022 року. Органи Казначейства здійснюють

платежі за дорученнями клієнтів з урахуванням ресурсної забезпеченості єдиного казначейського рахунка в

черговості відповідно до Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому

режимі в умовах воєнного стану, затвердженого постановою КМУ від 09.06.2021р. №590.

        Прострочена кредиторська заборгованість відсутня.

        У довідці про дебіторську та кредиторську заборгованість за операціями, які не відображаються у формі

№7д, №7м «Звіт про заборгованість за бюджетними коштами» (дод. 20) станом на 01 січня 2023р. дебіторська та

кредиторська заборгованість по лікарняним листам відсутня. Протягом 2022 року ФСС України було надано

коштів на оплату лікарняних листків в сумі 291 582,66 грн.

        У закладі відсутні протоколи про порушення бюджетного законодавства, складені органами,

уповноваженими на здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства, та порушення бюджетного

законодавства.

        В АТ КБ «Приватбанк» відкритий рахунок в національній валюті №UA863052990000029240050211320 для

перерахування заробітної плати та лікарняних працівникам установи. Залишок на рахунку 0,00 грн. Інші відкриті

рахунки в установах банків відсутні.
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        Відхилення показників «на початок звітного року» квартальної (проміжної) бюджетної звітності від

аналогічних показників «на кінець звітного (періоду) року» річної бюджетної звітності за минулий рік відсутнє.

Керівник Ольга ШУМ

Головний бухгалтер (керівник ССП) Олена ДУБОВСЬКА

" 10 " січня 2023р.
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