
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
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КОДИ

Установа

Кременчуцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів

№3 Кременчуцької міської ради Полтавської області
за ЄДРПОУ 22548922

Територія Крюківський за КОАТУУ 5310436500

Організаційно-правова форма

господарювання Комунальна організація (установа, заклад)
за КОПФГ 430

Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 006 - Орган з

питань освіти і науки

Періодичність: квартальна

(проміжна)

Короткий опис основної діяльності установи
Найменування органу, якому підпорядкована

установа

Середня чисельність

працівників
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Забезпечення реалізації права на здобуття повної загальної середньої освіти Департамент освіти виконавчого комітету
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        Надання загальної середньої освіти

        Департамент освіти виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області
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        1. Дебіторська заборгованість:

        1.1. станом на 01.01.2020 відсутня;

        2. Кредиторська заборгованість:

        2.1. станом на 01.01.2020 становила  403.547,36грн., з неї простроченої – 322.655,73грн.; станом на

01.07.2020 погашена частково;

        2.2. станом на 01.07.2020 становить 330.136,52грн., з неї простроченої – 68.853,61грн.:

        2.2.1. КПК 0611020 (загальний фонд) в сумі 330.136,52грн, яка виникла у зв`язку  з

недофінансуванням, з неї простроченої 68.853,61грн.:

        - КЕКВ 2210 в сумі 108.470,60грн., з неї простроченої – 50.952,91грн. (23080,00грн – придбання

комп’ютерної техніки, 4970,04грн – госп.товари, миючі засоби, 4445,00грн – спортінвентар, 5990,00грн –

багатофункціональний пристрій, 7900,37грн – канцтовари, папір, 4567,50грн. – грати на вікна, 5160,00грн.-

вогнегасники, 2442,69грн.- канцтовари, 49915,00грн.- шкільні меблі);

        - КЕКВ 2220 в сумі  1 00.000,00грн. (не є простроченою);

        - КЕКВ 2230 в сумі 22.610,69грн. (не є простроченою);

        - КЕКВ 2240 в сумі 22.727,70грн., з неї простроченої – 17.900,70грн. (10218,00грн – програмне

забезпечення та консультаційні послуги,  1120,00грн – заправка вогнегасників, 1776,79грн – супровід ПЗ,

2312,91грн – ТО комп`ютерної техніки, заправка картриджів, 1200,00грн – юридичні послуги по тендеру, 5000,грн

– юридичні послуги, 500,00грн – поставка мережі інтернет, 600,00грн – послуги по програмі прозоро, );

        - КЕКВ 2271 в сумі   166.362,09грн. (не є простроченою);

        - КЕКВ 2273 в сумі      8.965,44грн. (не є простроченою);

        2.2.2. КПК 0611020 (спеціальний фонд) в сумі 30.304,00грн (не є простроченою):

        - в сумі 30.304,00грн. – заборгованість по доходах, отриманих як батьківська плата за харчування дітей.

        2.2.3. заборгованість ФСС з ТВП з виплати допомоги по тимчасовій непрацездатності:

        станом на 01.01.2020 становила 32115,16грн., погашена в повному обсязі

        станом на 01.07.2020 відсутня; 

        - КПК 0613242 (загальний фонд) відсутня;

        3. Залишки коштів на реєстраційних рахунках:

        - КПК 0611020, загальний фонд станом на 01.01.2020 залишок відсутній, станом на 01.07.2020 залишок

відсутній;

        - КПК 0611020, спеціальний фонд 4.1 станом на 01.01.2020 залишок складав 48.965,27грн., станом на

01.07.2020 складає 63.853,69грн., різниця = +14.888,42грн. (платні послуги).

        - КПК 0611020, спеціальний фонд 4.2 станом на 01.01.2020 залишок складав 0,00грн., станом на

01.07.2020 залишок складає 0,00грн., різниця – 0,00грн.
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        - допомога ФСС з ТВП з тимчасової непрацездатності, станом на 01.01.2020 залишок коштів складав

6474,83грн., станом на 01.07.2020 залишок коштів на рахунку відсутній.

        4. Зміни в фінансовому результаті:

        Зміни в фінансовому результаті в сумі 66.281,00грн. :

        - за рахунок фінрезультату поточного періоду в сумі 55.296,00 грн (профіцит);

        - за  рахунок списання ОЗ (зменшення внесеного капіталу) на суму 10.985,00грн.

        5.   Станом на 01.07.2020р. кредиторська заборгованість  складає 2535,73 грн. розрахунки з операціями з

внутрівідомчої передачі запасів, яку передала зош. №26 (мусорні контейнери).

        6. У звіті за 1 півріччя 2020 відображено зменшення доходів (бюджетні асигнування) на суму цільового

фінансування = 79.660,00грн.

Керівник Куліш НМ

Головний бухгалтер (керівник ССП) Дніпровська НМ

" 07 " липня 2020р.
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