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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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        Фінансова звітність

         Форма 1-дс (БАЛАНС) 

        АКТИВ

        Рядок 1001 — 1 466 691 грн – придбані основні засоби та інші необоротні активи та нараховано знос 50%

при введенні в експлуатацію 235 914 грн. Рядок 1030 – 656 189 грн. - залишок не введених в експлуатацію

основних засобів. Рядок 1050 – 210 974 грн. - залишок придбаних запасів. Рядок 1161 – 44 595 грн. - залишок

невикористаних марок. Рядок 1200 — 9 870 грн. -  передплата періодичних видань.

        ПАСИВ

        Рядок 1400 -1 466 691 грн - вартість придбаних основних засобів та інших необоротних активів. Рядок 1450 –

656 189 грн. – вартість не введених в експлуатацію основних засобів. Рядок 1545 – 114 756 грн. – поточні

зобов’язання за розрахунками за товари, роботи, послуги.

        Фінансовий результат рядок 1420 становить -85 231 грн.

        Форма 2-дс (ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ) Рядок 2010 за перше півріччя 2022 року – 7 218 803 грн.

– отримані бюджетні асигнування у звітному періоді. Касові видати за формою 2д складають 7 218 803,39 грн.

        Рядок 2210 - витрати на виконання бюджетних програм в сумі 7 546 945 грн. Рядок 2290 – усього витрат за

обмінними операціями за звітний період – 7 546 945 грн., а саме:

        -витрати на оплату праці- 5 835 766 грн.; 

        -відрахування на соціальні заходи- 1 274 214 грн.; 

        -матеріальні витрати – 285 829 грн.; 

        -амортизація — 151 136 грн;  

        Дефіцит за перше півріччя 2022 року становить 328 142 грн. (за рахунок коригування нарахованої

амортизації на активи при введенні в експлуатацію у 1 кварталі 2022 року та кредиторської заборгованості в сумі

114  756,39 грн. на поточну дату).

                

        Бюджетна звітність.

        Секретаріат Уповноваженого із захисту державної мови фінансується виключно із загального фонду

державного бюджету.

        На рахунках, відкритих у Державній казначейській службі України станом на 01.07.2022 р. залишок

відсутній.

        Валютних та інших поточних рахунків в установах банків Секретаріат Уповноваженого із захисту державної

мови не має.

        Для проведення операцій із коштами загального фонду Секретаріат Уповноваженого із захисту державної

мови має відкритий реєстраційний рахунок (за КПКВК 5971010) в Державній казначейській службі України

(UA528201720343170001000157846).

        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
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втратою працездатності, що здійснюється за рахунок Фонду соціального страхування

(UA048201720355179003000157846). Залишок коштів на небюджетному рахунку відсутній.

        Станом на 01 липня 2022 року дебіторська заборгованість в сумі 9 870,15 грн. за передплату періодичних

видань по КЕКВ 2210 та кредиторська заборгованість в сумі 114 756,39 грн. за надані послуги по КЕКВ 2240.

        У звітному періоді попередження та протоколи про порушення бюджетного законодавства Державною

казначейською службою не складалися.

        Облік видатків по КПКВК 5971010 «Організаційне, експертно-аналітичне, правове, інформаційне та

матеріально-технічне забезпечення діяльності Секретаріату Уповноваженого із захисту державної

мови» (загальний фонд).

        На 01.07.2022 р. сума відкритих асигнувань 7 674 800,00 грн., надійшло коштів  7 218 803,39 грн., касові

видатки за звітний період складають 7 218 803,39 грн., що складає відсоток виконання 92,0%, при цьому залишок

невикористаних відкритих асигнувань становить 455 996,61грн.

        Відкрито асигнувань в звітному періоді по КЕКВ:

        2110 – відкрито асигнувань на суму 6 170 800,00 грн. касові видатки за звітний період складають 5 835 766,00

грн., що складає відсоток виконання 94,6%, при цьому залишок невикористаних асигнувань становить 335 033,99

грн.;

        2120 - відкрито асигнувань на суму 1 357 700,00 грн. касові видатки за звітний період складають 1 274 213,62

грн., що складає відсоток виконання 93,8%, при цьому залишок невикористаних асигнувань становить 83 486,38

грн.;

        2210 - відкрито асигнувань на суму 1 100,00 грн. касові видатки за звітний період складають 0,0 грн.,

залишок невикористаних асигнувань становить 1 100,00 грн.;

        2240 - відкрито асигнувань на суму 31 800,00 грн. касові видатки за звітний період складають 31 800,0 грн.,

що складає відсоток виконання 100,0%;

        2250 - відкрито асигнувань на суму 10 000,00 грн. касові видатки за звітний період складають 0,0 грн.,

залишок невикористаних відкритих асигнувань становить 10 000,00 грн. (економія, яка виникла у зв’язку з тим,

що не всі заплановані відрядження працівників Секретаріату Уповноваженого із захисту державної мови

відбулися внаслідок періоду введення воєнного стану в Україні з 24.02.2022 року);

        2271 - відкрито асигнувань на суму 11 100,00 грн. касові видатки за звітний період складають 11 100,00 грн.,

що складає відсоток виконання 100,0%;

        2272 - відкрито асигнувань на суму 3 600,00 грн. касові видатки за звітний період складають 950,18 грн., що

складає відсоток виконання 26,4%, при цьому залишок невикористаних відкритих асигнувань становить 2 649,82

грн. (економія відповідно до наданих актів балансоутримувача);

        2273 - відкрито асигнувань на суму 66 400,00 грн. касові видатки за звітний період складають 44 094,83 грн,

що складає відсоток виконання 66,4%, при цьому залишок невикористаних відкритих асигнувань становить 22

305,17 грн. (економія відповідно до наданих актів балансоутримувача);

        2275 - відкрито асигнувань на суму 2 300,00 грн. касові видатки за звітний період складають 878,75 грн, що

складає відсоток виконання 38,2%, при цьому залишок невикористаних асигнувань становить 1 421,25 грн.

(економія відповідно до наданих актів балансоутримувача).

Керівник Аліна ШПАК

Головний бухгалтер (керівник ССП) Тетяна БІНКІВСЬКА

" 11 " липня 2022р.
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