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Секретаріат Уповноваженого із захисту державної мови створений 03.08.2020 року відповідно до

Постанови Кабінету Міністрів України від 25.06.2020 року №530. Діє на підставі Положення про

Секретаріат Уповноваженого із захисту державної мови, затвердженого наказом від 14.08.2020 №2.
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        Секретаріат Уповноваженого із захисту державної мови для проведення операцій із коштами загального

фонду державного бюджету має один реєстраційний рахунок, який відкрито в Державній казначейській службі

України, а саме: UA528201720343170001000157846 за КПКВК 5971010 "Організаційне, експертно-аналітичне,

правове, інформаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Секретаріату Уповноваженого із захисту

державної мови". На рахунках, відкритих у Державній казначейській службі України станом на 01.01.2023 р.

залишок відсутній. Валютних та інших поточних рахунків в установах банків Секретаріат не має. Відкрито

спеціальний реєстраційний рахунок в Державній казначейській службі України для проведення операцій по

розрахунках з виплати допомоги і компенсацій громадянам, які постраждали в наслідок Чорнобильської

катастрофи та проведення операцій за розрахунками з виплати допомоги у зв’язку з тимчасовою втратою

працездатності, що здійснюється за рахунок Фонду соціального страхування, а саме:

UA048201720355179003000157846. Залишок коштів на небюджетному рахунку станом на 01.01.2023 р. відсутній.

Фінансова звітність Форма 1-дс (БАЛАНС) Рядок 1001 — 2 019 591 грн – придбані основні засоби та інші

необоротні активи. Рядок 1002 - нараховано знос на основні засоби та інші необоротні активи в розмірі 50% при

введенні в експлуатацію в сумі 447 085 грн. Рядок 1030 – 171426 грн. - залишок не введених в експлуатацію

основних засобів. Рядок 1050 – 251 124 грн. - залишок придбаних запасів. Рядок 1140 – 2241 грн. - розрахунки із

соціального страхування (тимчасова непрацездатність). Рядок 1161 – 54 437 грн. - залишок невикористаних

поштових марок. Рядок 1400 - 2 019 591 грн - вартість придбаних основних засобів та інших необоротних активів.

Рядок 1450 – 171426 грн. – вартість не введених в експлуатацію основних засобів. Рядок 1540 – 437 грн. – поточні

зобов’язання з платежів до бюджету (військовий збір, пдфо з виплат по тимчасовій втраті працездатності). Рядок

1545 – 92 039 грн. – поточні зобов’язання за розрахунками за товари, роботи, послуги, в т.ч. по КЕКВ 2210 в сумі

62226,0 грн., по КЕКВ 2240 — 29813,0 грн. Рядок 1565 – 1804 грн. - заборгованість фонду соціального

страхування з виплат по тимчасовій втраті працездатності. Фінансовий результат рядок 1420 становить -233 563

грн. (в т.ч. за рахунок коригування нарахованої амортизації на активи при введенні в експлуатацію у 1 кварталі

2022 року, кредиторської заборгованості на поточну дату). Форма 2-дс (ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ)

Рядок 2010 за 2022 рік – 16 000 524 грн. – отримані бюджетні асигнування у звітному періоді. Різниця з касовими

видатками за формою 2д складає 68 136,30 грн. - вартість придбання ІНМА. Рядок 2210 - витрати на виконання

бюджетних програм в сумі 16 458 145 грн. Рядок 2250 інші витрати за обмінними операціями – 15 404 грн.

витрати на відрядження. Рядок 2290 – усього витрат за обмінними операціями за звітний період – 16 473 549 грн.,

а саме: -витрати на оплату праці- 12 697 143 грн.; -відрахування на соціальні заходи-2 752 554 грн.; -матеріальні

витрати – 646 141 грн.; -амортизація — 362 307 грн; -інші витрати — 15 404 грн. Дефіцит за 2022 рік становить -

473 025 грн. Форма 3-дс (ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ) Рядок 3000 - бюджетні асигнування - 16 000 524

грн; рядок 3050 — надходження грошових коштів за внутрішніми операціями — 21 150 грн. (придбання

поштових марок); рядок 3090 - інші надходження — 88 537 грн. (виплата працівникам допомоги у зв’язку з

тимчасовою втратою працездатності за рахунок коштів ФСС). Рядок 3100 — витрати на виконання бюджетних

програм складають 16 000 524 грн.; рядок 3135 — витрати грошових коштів за внутрішніми операціями — 26 914

грн. (витрачено поштових марок за звітний період); рядок 3180 — інші витрати — 88 537 грн. (виплата

працівникам коштів ФСС). Рядок 3230 — надходження цільового фінансування — 68 136 грн. (придбання інших

необоротних активів); рядок 3265 — витрати на придбання незавершених капітальних інвестицій в сумі 68 136

грн. Рядок 3400 — чистий рух коштів за звітний період — -5 764 грн.; рядок 3405 — залишок на початок року

(залишок поштових марок) — 60 201 грн. Залишок коштів на кінець року (рядок 3425) в сумі 54 437 грн, що є

вартістю залишку невикористаних поштових марок. Форма 4-дс (ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ) Рядок 4000:

внесений капітал — 1 012 410 грн., рядок 4290: інші зміни в капіталі, а саме введення в експлуатацiю придбаних

необоротних активiв в сумі 1 007 181 грн. Рядок 4200: дефіцит за звітний період — 473 025 грн. Рядок 4290 —

інші зміни в капіталі: сума 3449 грн - перерахування в дохід бюджету коштів минулих періодів (Пд342 від

17.12.21), що надійшли 29.12.22р від АТ «Укрпошта» як повернення коштiв за перiодичнi видання, якi не

виходять з друку. Фінансовий результат (рядок 4310) — -233 563 грн. Рядок 4290: інші зміни (рух основних

засобів, інших необоротних метеріальних активів) в сумі -939 044 грн. Рядок 4310 — залишок на кінець року :

внесений капітал — 2 019 591 грн., цільове фінансування — 171 426 грн. Форма 5-дс (ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ

ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ) Рядок 050 графа 9 — 566 092 грн. вартість введених в експлуатацію основних

засобів; рядок 050 графа 12 — 122 201 грн. нараховано знос. Рядок 050 графа 15 та графа 16 відображено залишок

на кінець року. Рядок 070 графа 9 — 48 006 грн. вартість введених в експлуатацію основних засобів; рядок 070

графа 12 — 43 565 грн. нараховано знос. Рядок 070 графа 15 та графа 16 відображено залишок на кінець року.

Рядок 120 графа 9 — 393 083 грн. вартість придбаних та введених в експлуатацію інших необоротних активів;

рядок 120 графа 12 — 196 541 грн. Нараховано знос 50% при введені в експлуатацію. Рядок 120 графа 15 та графа

16 відображено залишок на кінець року. Рядок 310 графа 4— 68 136 грн. - вартість придбаних капітальних

інвестицій. Рядок 300 графа 5— 171 426 грн. - залишок на кінець року придбаних капітальних інвестицій. Рядок

450 залишок запасів на кінець звітного року складає 251 124 грн., витрачено на господарські потреби- 52 556 грн.

Рядок 610 — 94 280 грн., в т.ч. розрахунки з працівниками з виплати допомоги по тимчасовій втраті

працездатності, що здійснюється за рахунок коштів ФСС в сумі 2 241 грн. та кредиторська заборгованість за

поточними зобов’язаннями за розрахунками за товари та послуги в сумі 92 039 грн. Рядок 660 — 2 241 грн.-

розрахунки з Фондом соціального страхування з тимчасової втрати працездатності за нарахованими сумами
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допомоги у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності за грудень 2022 року. Рядок 670 грошові кошти та їх

еквіваленти — 54 437 грн ( поштові марки). Рядок 760 та 770 становить 16 000 524 грн.— бюджетні асигнування

за 2022 рік. Рядок 920 — 15 404 грн. інші витрати від обмінних операцій (оплата відряджень по КЕКВ 2250).

Рядок 011 «Орендовані основні засоби розпорядників бюджетних коштів»- 15 369 000 грн. оціночна вартість

приміщення площею 304,3 кв.м за адресою: м.Київ, вул. Хрещатик,34. Бюджетна звітність. Станом на 01 січня

2023 року кредиторська заборгованість за бюджетними зобов’язаннями, не взятими на облік у Державній

казначейській службі України відсутня. Станом на 01 січня 2023 року кредиторська заборгованість за

бюджетними зобов’язаннями, взятими на облік у Державній казначейській службі України складає 92 039,00 грн.,

в т.ч. по КЕКВ 2210 в сумі 62 226,00 грн., по КЕКВ 2240 в сумі 29 813,00 грн. Дебіторська та кредиторська

заборгованість за операціями, які не відносяться до виконання кошторису наведена в додатку 20 «Довідка про

дебіторську та кредиторську заборгованість за операціями, які не відображаються у формі №7д, №7м «Звіт про

заборгованість за бюджетними коштами» відображена сума 2 241 грн як розрахунки виплат, що здійснюються за

рахунок коштів ФСС. На 2022 рік затверджено видатків (в т.ч. з врахуванням Постанови КМУ від 10.03.2002 №

245 та Постанови КМУ від 01.04.22 №401) на суму 19 263 300,00 грн., надійшло коштів 16 068 660,30 грн., касові

видатки за звітний період складають 16 068 660,30 грн., що складає відсоток виконання 83,4%, при цьому

залишок невикористаних відкритих асигнувань становить 270 634,70 грн. Відкрито асигнувань в звітному періоді

по КЕКВ: 2110 – відкрито асигнувань на суму 12 712 300,00 грн. касові видатки за звітний період складають 12

697 142,71 грн., що складає відсоток виконання 99,9%, при цьому залишок невикористаних асигнувань становить

15 157,29 грн.; 2120 - відкрито асигнувань на суму 2 796 700,00 грн. касові видатки за звітний період складають 2

752 553,90 грн., що складає відсоток виконання 98,4%, при цьому залишок невикористаних асигнувань становить

44 146,10 грн. (економія коштів у зв’язку з перевищенням максимальної величини бази нарахування єдиного

внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування); 2210 - відкрито асигнувань на суму 142 100,00

грн. касові видатки за звітний період складають 79 783,96 грн., що складає відсоток виконання 56,2%, при цьому

залишок невикористаних асигнувань становить 62 226,04 грн. (зареєстровані бюджетні фінансові зобов’язання на

кінець звітного року в сумі 62 226,00 грн.); 2240 - відкрито асигнувань на суму 396 595,00 грн. касові видатки за

звітний період складають 366 411,06 грн., що складає відсоток виконання 92,4%, при цьому залишок

невикористаних асигнувань становить 30 183,94 грн. (зареєстровані бюджетні фінансові зобов’язання на кінець

звітного року в сумі 29 813,00 грн.); 2250 - відкрито асигнувань на суму 30 000,00 грн. касові видатки за звітний

період складають 15 403,59 грн., що складає відсоток виконання 51,4%, при цьому залишок невикористаних

відкритих асигнувань становить 14 596,41 грн. грн. (у зв’язку з економним витрачанням працівниками

Секретаріату Уповноваженого із захисту державної мови коштів під час відряджень та тим, що не всі заплановані

відрядження відбулися внаслідок військової агресії російської федерації та відповідно введення воєнного стану в

країні); 2271 - відкрито асигнувань на суму 96 800,00 грн. касові видатки за звітний період складають 48 650,25

грн., що складає відсоток виконання 50,3%, при цьому залишок невикористаних відкритих асигнувань становить

48 149,75 грн.(економія виникла в зв’язку з тимчасовим припиненням постачання опалення балансоутримувачем

з технічних причин та наданих актів); 2272 - відкрито асигнувань на суму 7 900,00 грн. касові видатки за звітний

період складають 3 115,74 грн., що складає відсоток виконання 39,4%, при цьому залишок невикористаних

відкритих асигнувань становить 4 784,26 грн. (економія відповідно до наданих актів балансоутримувача); 2273 -

відкрито асигнувань на суму 152 500,00 грн. касові видатки за звітний період складають 104 438,67 грн, що

складає відсоток виконання 68,5%, при цьому залишок невикористаних відкритих асигнувань становить 48 061,33

грн.(економія в зв’язку з встановленням лічильників на орендовані площі та відповідно до наданих актів

балансоутримувача); 2275 - відкрито асигнувань на суму 4 400,00 грн. касові видатки за звітний період складають

1 070,42 грн, що складає відсоток виконання 24,3%, при цьому залишок невикористаних асигнувань становить 3

329,58 грн. (економія відповідно до наданих актів балансоутримувача). У звітному періоді попередження та

протоколи про порушення бюджетного законодавства Державною казначейською службою не складалися.

Керівник Юрій ЗУБКО

Головний бухгалтер (керівник ССП) Тетяна БІНКІВСЬКА

" 17 " січня 2023р.
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