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КОДИ

Установа

Кременчуцька гімназія №3 Кременчуцької міської ради
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питань освіти і науки

Періодичність: квартальна

(проміжна)

Короткий опис основної діяльності установи
Найменування органу, якому підпорядкована

установа

Середня чисельність

працівників

1 2 3

Надання загальної середньої освіти Департамент освіти  Кременчуцької міської ради

Кременчуцького району Полтавської області
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        1. Загальний фонд. Кредиторська заборгованість на звітну дату в  порівнянні з початком року зменшилась

на 313.073,03грн. і становить 329.797,26грн., у тому числі по  КПК 0611021 (загальний фонд) – 328.576,26грн., з

них КЕКВ 2210 в сумі 23.278,31грн.,  (3548,47грн –  спортінвентар,   8824,15грн.- канцтовари, 10905,69грн.-

дидактичний матеріал);

        КЕКВ 2230 в сумі 11.751,20грн. (не є простроченою) продукти харчування (м’ясо, риба, та інше);

        КЕКВ 2240 в сумі 1.400,00грн., ( 1.400,00грн – програма курс школи);

        КЕКВ 2271 в сумі   278.448,55грн. (не є простроченою) теплопостачання;

        КЕКВ 2273 в сумі      13.698,20грн. (не є простроченою) електроенергія;

        КПК 0613242 (загальний фонд) в  1.221,00грн., яка виникла у зв`язку  з недофінансуванням:

        КЕКВ 2230 в сумі 1.221,00грн. (не є простроченою) продукти харчування (м’ясо, риба, та інше).

        2. Дебіторська заборгованість на звітну дату  відсутня.

        3. Спеціальний фонд. Доходи. Кредиторська заборгованість на звітну дату в порівнянні з початком року

збільшилась на 643,00грн. і становить 19332,00грн., (за платне харчування ), виникла у зв’язку  отриманих

коштів як батьківська плата за харчування дітей.

        4. Дебіторська заборгованість на звітну дату  в порівнянні з початком року не  змінилась  і становить

3893,52грн., (за аренду), виникла у зв’язку  з нарахуванням аренди та не сплатою арендарем.

        5. Видатки. Кредиторська заборгованість на звітну дату  відсутня.

        6. Дебіторська заборгованість на звітну дату  відсутня.

        7. Заборгованість ФСС з ТВП з виплати допомоги по тимчасовій непрацездатності. Дебіторська

заборгованість на звітну дату  в порівнянні з початком року збільшилась на 39128,30грн. і становить 50147,50грн.

за  листи непрацездатності.

              Кредиторська заборгованість на звітну дату в порівнянні з початком року збільшилась на 41109,40грн. і

становить 52128,60грн.  за  листи непрацездатності.

        8. Залишки коштів на  рахунку по формі 4-1м становить 57300,13грн. – це платні послуги.

        9. Цільове фінансування. В формі 2ДС з р. 2010 знято суму 31484,25грн., з неї 31484,25рн. по формі 4-3м

(це капітальний ремонт туалетов);

                З р. 2020 знято суму 440,00грн., з неї 440,00рн. по формі 4-1м (це придбання для поповнення

бібліотечного фонду).
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        10. Фінансовий результат на звітну дату в порівнянні з початком року збільшився на 632,00грн. за рахунок

збільшення нарахованого зносу  на підручники безоплатно переданих Андріївській загальноосвітній санаторій

школа-інтернат ( не в межах головного розпорядника).

Керівник Наталія КУЛІШ

Головний бухгалтер (керівник ССП) Наталя ДНІПРОВСЬКА

" 06 " квітня 2021р.
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