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Основним напрямком діяльності ЗДО є дошкільна освіта дітей, а саме: соціальна адаптація, розвиток

здібностей, підготовка до навчання в шкільних закладах тощо.

Управління освіти Сарненської міської ради 42 чол.

        Загальна сума бюджетних призначень на протязі 2021 року складає 5695270,00 гривень, а саме: дошкільна

освіта по загальному фонду КПК 0611010 - 5329152,00 грн.; дошкільна освіта по спеціальному фонду КПК

0611010 - 366118,00 грн. На протязі 2021 року видатки загального фонду здійснювалися в розрізі: 0611010

дошкільна освіта – 5328664,49 грн; 0611010 дошкільна освіта по спеціальному фонду – 359123,20 грн. За даний

період було придбано за рахунок коштів загального фонду по КПК 0611010 основних засобів (рах. 1113) на суму

1295,45,00грн., знос на них нарахований в сумі 647,73грн., також було надходження основних засобів в

натуральній формі (рах.1113) на суму 34310,00грн., знос нарахований в сумі  17155,00грн; (рах.1114) на суму

410,00 грн., знос нарахований в сумі 205,00гр.

        Дебіторська заборгованість в сумі 16890,00 грн. утворилась за рахунок того, що рахунки для оплати послуг

по харчуванню дітей видаються в перших числах місяця наступного за поточним місяцем і відповідно оплата

послуг здійснюється пізніше, та 5345,00грн. за рахунок передоплати періодичних видань на 2022 рік.

Заборгованість в сумі 10293,93грн. виникла за рахунок несвоєчасного перерахунку коштів ( допомоги по

тимчасовій непрацездатності) від Фонду соціального страхування. Кредиторська заборгованість в сумі

2243,05грн. виникла у зв’язку з переплатою на перед послуг за харчування дітей. У звя'зку з тим, що відбулася

зміна розпорядника вищого рівня з Сарненської міської ради на Управління освіти Сарненської міської ради, було

подано ліквідаційний баланс в січні 2021 року, тому на початок року у всіх звітах стоять нулі та перенесені

залишки коштів в сумі 40420,61 грн. в формі 4-1м. Зважаючи на це роз'яснюємо розрахунок суми форми 2-дс код

рядка 2020 "Доходи від наданих послуг (виконання робіт)": 294829грн. = 291084грн. ( Надійшло коштів за звітний

період) - 12899грн. ( Д-ка заборгованість на поч. 2021р.) + 1997грн. ( К-ка заборгованість на поч. 2021р.) +

16890,00грн. ( Д-ка заборгованість на звітний період )-2243грн. (К-ка заборгованість на звітний період).

Фінансовий результат код рядка 1420 Баланса 1-дс станом на 01.01.21р. був -723207грн. Тому фінансовий

результат на кінець звітного періоду становить: - 723207грн. - 115956грн. (рядок 2390 Форми №2-дс) = -

839163грн.
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