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Середня чисельність

працівників

1 2 3

забезпечення реалізації права на здобуття повної загальної середної освіти Департамент освіти виконавчого комітету

Кременчуцької міської ради.
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        Надання загальної середньої освіти

        Департамент освіти виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області

        32

        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

01.10.2020 погашена частково;

        2.2. станом на 01.10.2020 становить 568.438,95грн., з неї простроченої – 107.166,31грн.:

        2.2.1. КПК 0611020 (загальний фонд) в сумі 568.438,95грн, яка виникла у зв`язку  з

недофінансуванням, з неї простроченої 107.166,31грн.:

        - КЕКВ 2210 в сумі 80.791,45грн., з неї простроченої – 75.826,45грн. (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, 9950,85грн.- дидактичний матеріал, 6617,36грн.- канцтовари, 1800,00грн –

рушники, 3867,64грн – господарські товари, );

        - КЕКВ 2220 в сумі  19 333,00грн. (не є простроченою) медикаменти, маски, ліки, бинти та інше;

        - КЕКВ 2230 в сумі 47.495,00грн. (не є простроченою) продукти харчування (м’ясо, риба, та інше);

        - КЕКВ 2240 в сумі 42.517,86грн., з неї простроченої – 31.339,86грн. (10218,00грн – програмне

забезпечення та консультаційні послуги,  3120,00грн – заправка вогнегасників, 4582,62грн – супровід ПЗ,

2312,91грн – ТО комп`ютерної техніки, заправка картриджів, 1200,00грн – юридичні послуги по тендеру, 7500,грн

– юридичні послуги,  500,00грн – поставка мережі інтернет, 600,00грн – послуги по програмі прозоро, 4403,15грн

– укртелеком, 397,09грн. – підвіз підручників, 5204,00грн.- очищення води,  1571,15грн. – лабораторні

дослідження, 908,94- перевірка вінтеляції);

        - КЕКВ 2250 в сумі   960,00грн. (не є простроченою) відрядження працівників;

        - КЕКВ 2271 в сумі   274.409,86грн. (не є простроченою) теплопостачання;

        - КЕКВ 2272 в сумі   1.850,00грн. (не є простроченою) водопостачання;

        - КЕКВ 2273 в сумі      1.622,83грн. (не є простроченою) електроенергія;

        - КЕКВ 2111 в сумі   80.436,48грн. (не є простроченою) фонд заробітної плати;

        - КЕКВ 2120 в сумі   19.022,47грн. (не є простроченою) нарахування ЄСВ;

        2.2.2. КПК 0611020 (спеціальний фонд) в сумі 37.812,00грн (не є простроченою):

        - в сумі 37.812,00грн. – 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 01.10.2020 відсутня; 

        - КПК 0613242 (загальний фонд) відсутня;

        3. Залишки коштів на реєстраційних рахунках:
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        - КПК 0611020, загальний фонд станом на 01.01.2020 залишок відсутній, станом на 01.10.2020 залишок

відсутній;

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

01.10.2020 складає 78.746,36грн., різниця = +29.781,09грн. (платні послуги).

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

01.10.2020 залишок складає 0,00грн., різниця – 0,00грн.

        - допомога ФСС з ТВП з тимчасової непрацездатності, станом на 01.01.2020 залишок коштів складав

6474,83грн., станом на 01.10.2020 залишок коштів на рахунку відсутній.

        4. Зміни в фінансовому результаті:

        Зміни в фінансовому результаті в сумі 203.282,00грн. :

        - за рахунок фінрезультату поточного періоду в сумі 214.267,00 грн (профіцит);

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

        5. У звіті за 9 місяців 2020 відображено зменшення доходів (бюджетні асигнування) на суму цільового

фінансування = 139. 642,00грн.

Керівник Наталія КУЛІШ

Головний бухгалтер (керівник ССП) Наталя ДНІПРОВСЬКА

" 02 " жовтня 2020р.
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