
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
за I квартал 2022 року

КОДИ

Установа

Кременчуцька гімназія №3 Кременчуцької міської

ради Кременчуцького району Полтавської

області

за ЄДРПОУ 22548922

Територія Крюківський за КАТОТТГ UA53020110010228624

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

1 2 3

Надання загальної середньої освіти Департамент освіти  Кременчуцької міської ради

Кременчуцького району Полтавської області

63

        1. Загальний фонд. Кредиторська заборгованість на звітну дату в  порівнянні з початком року зменшилась

на 16.902,59грн.,  і становить 19 329,00грн.,  у тому числі по  КПК 0611021 (загальний фонд) –11.750,00грн., з них

(5 000,00грн.  просрочена ),  КЕКВ 2240 в сумі 11.750,00грн.,  (адвокатські послуги, програма курс школа «Нові

знання»). «По причині обмежень встановлених постановою КМУ від 09.06.2021р. №590 зі  змінами та

доповненнями».

          по КПК 0611181 (загальний фонд)  - 7.579,00грн., з них КЕКВ 2210 в сумі 7.579,00грн.,  ( персональний

комп’ютер); виникла у зв’язку  з відсутністю фінансування.

        2. Дебіторська заборгованість на звітну дату  відсутня.

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

зменшились на 2 572,00грн. і становить 18 787,00грн., (за платне харчування ), виникла у зв’язку не отриманих

коштів як батьківська плата за харчування дітей.

        4. Дебіторська заборгованість на звітну дату  в порівнянні з початком року  зменшилась на 3096,15грн.  і

становить 1844,46грн., (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. Дебіторська заборгованість ФСС з ТВП з виплати допомоги по тимчасовій непрацездатності.

Дебіторська заборгованість на звітну дату  в  порівнянні з початком року зменшилась на 62.043,83грн. і  на звітну

дату  відсутня за  листи непрацездатності.

        9. Кредиторська заборгованість на звітну дату в  порівнянні з початком року зменшилась на 62.043,83грн. і

на звітну дату  відсутня за  листи непрацездатності.

        10. Залишки коштів на  рахунку по формі 2м КПК 0611021 становить 11 750,00грн.  – виникла по причині

обмежень встановленних постановою №590.

        11. Залишки коштів на  рахунку по формі 4-1м становить 70 880,95грн. – це платні послуги.

        12. Залишки коштів на  рахунку по формі 4-2м відсутні.

        13. Залишки коштів на  рахунку по формі 4-3м відсутні.

        14. Цільове фінансування. В формі 2ДС з р. 2010 з на звітну дату  відсутня .
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        15. Зміни  фінансового  результату. Фінансовий результат на звітну дату  в  порівнянні з початком року

збільшився на  62 127,00грн. за рахунок профіциту в такій сумі  62 127,00грн..

Керівник Наталія КУЛІШ

Головний бухгалтер (керівник ССП) Наталя ДНІПРОВСЬКА

" 06 " квітня 2022р.
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