
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
за 2021 рік

КОДИ

Установа

Комунальний заклад освіти "Дніпропетровський

навчально-реабілітаційний центр № 1"

Дніпропетровської обласної ради"

за ЄДРПОУ 20199883

Територія Центральний за КАТОТТГ UA12020010010639502

Організаційно-правова форма

господарювання Комунальна організація (установа, заклад)
за КОПФГ 430

Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 006 - Орган

з питань освіти і науки

Періодичність: річна

Короткий опис основної діяльності установи
Найменування органу, якому підпорядкована

установа

Середня чисельність

працівників

1 2 3

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 видами розумового та фізичного розвитку;

- психологічна реабілітація;

- трудова адаптація.

Головним розпорядником вищого рівня є

Департамент освіти і науки ДОДА.
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        Порядок ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності здійснюється відповідно до

нормативних актів Державного казначейства України. Бухгалтерський облік здійснюється по меморіально-

ордерній формі відповідно до інструкції про форми меморіальних ордерів. Амортизація основних засобів

нараховується на річну дату балансу. За звітний період 2021 року КПК 0611025 надійшло 13945180,05 грн, КПК

0611065 - 1642443,00 грн, КПК 0611035 - 22672895,00 грн, КПК 0611142 - 8840,00 грн, КПК 0611182 - 9960,00

грн. Касові видатки за 2021 рік по КПК 0611025 надійшло 13945180,05 грн, КПК 0611065 - 1642443,00 грн, КПК

0611035 - 22672895,00 грн, КПК 0611142 - 8840,00 грн, КПК 0611182 - 9960,00 грн. У закладі дебіторська та

кредиторська заборгованість відсутня. У довідці про дебіторську та кредиторську заборгованість, які не

відображаються у формі №7д, №7м "Звіт про заборгованість за бюджетними коштами" зазначена дебіторська

заборгованість станом на 01.01.2022 р. у сумі 28610,13 грн, у зв'язку з відсутністю фінансування від Фонду

соціального страхування.

        Прострочена кредиторська заборгованість відсутня. Установа не має реєстрованих зобов'язань без

відповідних бюджетних асигнувань. Невикористаних планових призначень немає. У закладі відсутні протоколи

про порушення бюджетного законодавства, складених органами уповноваженими на здійснення контролю за

дотримання бюджетного законодавства, та порушення бюджетного законодавства, що стало підставою для

складання такого протоколу. В АТ КБ "ПриватБанк" відкритий рахунок в національній валюті №

UA863052990000029240050211320 для перерахунку заробітної плати та лікарняних працівникам установи.

Залишок на рахунку 0,00 грн. Інших відкритих рахунків в установах банків та АТ КБ "ПриватБанк" установа не

має.

        Різниця на початок звітного року квартальної проміжної бюджетної звітності та аналогічних показників на

кінець звітного періоду (року) річної бюджетної звітності за минулий рік у формі №4-2 "Звіт про надходження і

використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень" становить 8700,00 грн -

надходження благодійної допомоги.

        Звіт № 5-дс п.3 рядок 350 дорівнює сумі -110849,00 грн, у зв'язку з тим, що введені в експлуатацію основні

засоби та інші необоротні матеріальні активи були закуплені у попередніх роках.

Керівник Ольга ШУМ

Головний бухгалтер (керівник ССП) Олена ДУБОВСЬКА
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