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КУ "Територіальний центр" є юридичною особою. Місце знаходження за адресою - Луганська обл.
м.Рубіжне, вул.Будівельників, 25. Станом на 01.01.2021 до складу КУ"Територіальний центр" входять:
відділення соціальної допомоги вдома - обслуговано 502 особи, відділення денного перебування обслуговано 1914 осіб, відділення організації надання адресної та грошової допомоги - обслуговано 311
осіб.
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Управління праці та соціального захисту населення
Рубіжанської міської ради

91

Станом на 01.01.2021 кредиторська та дебіторська заборгованість за лікарняними складає 18495,76 грн.,
дебіторська заборгованість у сумі 870,00 грн. за періодичні видання - витрати майбутніх періодів. Бюджетні
асигнування отримано у сумі 9291679,93 грн. з них: 28361,10 грн. - цільове фінансування. Доходи від надання
послуг 39088,60 грн. Доходи від продажу активів 2175,50 грн. Інші доходи від необмінних операцій 357986,88
грн. з них необоротні матеріальні активи у сумі 8559,84 грн. на які нараховано 50% амортизації 4279,92 грн., при
списанні необоротних матеріальних активів нараховано амортизацію 2265,50 грн., дохід зменшено на 2014,42 грн.
Фінансовий результат виконання кошторису звітного періоду профіцит 37971,20 грн. Змінено накопичений
фінансовий результат за рахунок списання основних та необоротних матеріальних активів збільшено на 9524,76
грн. Списано основні засоби у сумі 8408,00 грн. з залишковою вартістю 1374,06 грн. 01.01.2017 року з
віднесенням на накопичений фінансовий результат та передано безоплатно іншій установі основні засоби у сумі
29745,00 грн. з 100% зносом; списано необоротні матеріальні активи 19836,20 грн. з них: на 14294,00 грн.
віднесено на накопичений фінансовий результат у сумі 7139,50 грн., на 1011,20 грн. віднесено на накопичений
фінансовий результат у сумі 1011,20 грн., на 4531,00 грн. списання безоплатно отриманих необоротних
матеріальних активів. У формі 1-дс рядок 1162 "казначействі" графа 4 відображена сума грошових коштів на
рахунках, відкритих в органах Казначейства станом на 01.01.2021 складає: форма № 4-1м - 11651,59 грн., форма
№ 4-2м - 3220,50 грн. У формі 2-дс рядок 2250 "Інші витрати за обмінними операціями" графа 3 відображена сума
804,90 грн. залишкова вартість об'єкта основних засобів при їх списанні.
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