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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
за 2022 рік

Сумський багатопрофиіьний навчально- :тт  ігл/
Установа реабілітаційний центр №  1 Сумської міської ради
Територія Ковпаківський за КАТОТТГ
Організаційно-правова форма шг . . .  .. за КОПФГгосподарювання Комунальна організація (установа, заклад)
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 006 - Орган з 
питань освіти і науки 
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________КОДИ

21111206

ЦА59080270010287243

430

Короткий опис основної діяльності установи
Найменування органу, якому підпорядкована 

установа
Середня чисельність 

працівників
1 2 3

Забеспечення реалізації прав громодян на здобуття дошкільної освіти,задоволення потреб іромодян у 
нагляді та оздоровлення дітей,створення умов для ії фізичного і духовного розвитку

Управління освіти і науки Сумської міської работи 67

АКТИВ
Рядок 1000-балансова вартість основних засобів на кінець звітного періоду зменьшилась на суму 87423,00 грн.,за 
рахунок придбання М НМ А по спеціальному фонд на суму 23142,00 грн. 50% зносу на суму 11989,00 грн.,за рахунок 
списання зносу на суму 98576,00 грн.
Рядок -1001 -первісна вартість основних засобів зменьшилась на кінець звітного періоду в сумі 22306,00 грн.,за рахунок 
придбання МНМА в сумі 23142,00 грн. по спеціальному фонду,за рахунок спис ання М НМ А в сумі 836,00 грн.

Рядок -1002 -знос основних засобів збільшився на кінець звітного періоду в сум фі 109729,00 грн.,за рахунок 50% 
нарахування зносу на придбання М НМ А в сумі 836,00 грн.нарахування амортизації за рік в сумі 98576,00 грн.

Рядок -1050 -вартість запасів на 01.01.2023 року у порівняні на початок року збільшилась на суму 25549,00 грн. за 
рахунок придбання МШ П.
Рядок -1135 - на кінець звітного періоду виникла дебіторська заборгованість на оплату природного газу в сумі 41385,00 
грн.
Рядок -1140 - на кінець звітного періоду виникла заборгованість за рахунок того,що фонд Сумського МВУ виконавчої 
дирекції ФСС не перерахували кошти по тимчасовій непрацездатності за грудень 2021 року в сумі 2853,10 грн.

Рядок -1162 накінець звітного періоду на рахунку в казначействі залишились кошти в сумі 7086,79 грн. за рахунок 
реалізації продуктів харчування.
ПАСИВ
Рядок -1400- внесений капітал збільшився за рахунок придбання М НМ А в сумі 23142,00 грн. по спеціальному фонду

Рядок -1420 - фінансовий результат в сумі -291584,00 грн. став від'ємним у зв"язку з тим.що на кінець звітного періоду 
доходи та витрати були списані на фінансовий результат та виконання кошторису
Рядок-1540- поточні зобов"язання за платежами до бюджету складає в сум і 556,00 грн. у зв"язку з тим.що на кінець 
звітного періоду не погашена заборгованість по лікарняним листам.
Рядок -1545 - на кінець звітного періоду виникла кредіторська заборгованість в сумі 213655,00 грн.за рахунок того,що 
суми були непроплочені,а списанні з рахунків розпорядників коштів місцевого бюджету по закінченні року.Стаття 57.

Рядок -1560 - поточні зобов'язання за рахунок з оплати праці складає 2297,00 грн. в зв"язку з тим,що на кінець звітного 
періоду не погашена заборгованість по лікарняним листам.
Звіт форма 2-де.
Рядок -2130 був зменьшиний в сумі 23142,00 грн. у  зв"язку із придбанням М НМ А за рахунок спеціального фонду.

Форма 7 м (0611025) загального фонду на 01.01.2023 року виникла дебіторська заборгованість в сумі 41384,79 грн. та 
кредіторська заборгованість в сумі 14413,00 грн
Форма 7м (0617640) спеціального фонду на 01.01.2023 року виникла кредіторська заборгованість в сумі 199242,43 грн.
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Додаток 16 кредіторська заборгованість на 01.01.2023 року по незахищеним КЕЬСВ 2240 виникла в сумі 13558,00 
грн.ДСЕКВ 2210 в сумі 855,00 грн.
Додоток 20 дебіторська заборгованість на 01.01.2023 року складає 2853,10 грн. допомога по тимчасовій непрацездатності 
не перерахована з фонду Сум.М РУ виконавчої дирекції ФСС,кредіторська заборгованість не перерахована фондом в сумі 
2853,10 грн.

Керівник Ірина КУРИЛЕНКО

Головний бухгалтер (керівник ССП) Людмила БЄЛІКОВА
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