ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
за дев'ять місяців 2020 року
КОДИ
Комунальна установа "Територіальний центр
соціального обслуговування (надання соціальних
послуг) Рубіжанської міської ради"

Установа

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ
Територія
Рубіжне
Організаційно-правова форма
за КОПФГ
господарювання
Комунальна організація (установа, заклад)
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 008 - Орган з
питань праці та соціального захисту населення
Періодичність: квартальна
(проміжна)
Найменування органу, якому підпорядкована
установа

Короткий опис основної діяльності установи
1

25370086
4412500000
430

Середня чисельність
працівників

2

КУ"Територіальний центр" є юридичною особою, місце знаходження за адресою - Луганська обл.
м.Рубіжне, вул.Будівельників, 25. Станом на 01.10.2020 до складу КУ"Територіальний центр" входять:
відділення соціальної допомоги вдома - обслуговано 490 осіб, відділення денного перебування обслуговано 1378 осіб, відділення організації надання адресної натуральної та грошової допомоги обслуговано 322 особи.
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Управління праці та соціального захисту населення
Рубіжанської міської ради Луганської області

91

Станом на 01.10.2020 кредиторська заборгованість відсутня, дебіторська заборгованість у сумі 765,00 грн. за
періодичні видання - витрати майбутніх періодів. Бюджетні асигнування отримано у сумі - 6735995,36 грн. з них:
4952,00 грн. - цільове фінансування. Доходи від надання послуг 28655,30 грн. Доходи від реалізації в
установленому порядку майна - 752,00 грн. Інші доходи від необмінних операцій 296658,84 грн., які збільшено на
2265,50 грн.за рахунок списання необоротних матеріальних активів 50% амортизації. Списано основних засобів
та необоротних матеріальних активів на 01.10.2020 у сумі 27367,20 грн. Фінансовий результат виконання
кошторису звітного періоду профіцит 63699,29 грн. Змінено накопичений фінансовий результат за рахунок
списання основних та необоротних матеріальних активів збільшено на 9086,26 грн. У формі №1-дс рядок 1162
"казначействі" графа 4 відображена сума грошових коштів на рахунках, відкритих в органах Казначейства станом
на 01.10.2020 складає: форма № 4-1м - 11016,35 грн., форма № 4-2м - 5164,50 грн. У формі 2-дс рядок 2250 "Інші
витрати за обмінними операціями" графа 3 відображена сума 804,90 грн. залишкова вартість об'єктів основних
засобів при їх списанні.
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