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КОДИ

Установа

П'ятигірська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів

Балаклійської районної ради Харківської області
за ЄДРПОУ 25457730

Територія Балаклія за КОАТУУ 6320210100

Організаційно-правова форма

господарювання Комунальне підприємство
за КОПФГ 150

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

Метою діяльності закладу є всебічний розвиток, виховання і соціалізація особистості, яка здатна до

життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і

навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, відповідальності,

трудової діяльності та громадянської активності.

П'ятигірська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів є

юридичною особою. Організаційно правова форма

- комунальна організація.Засновник - Балаклійська

районна рада Харківської області.

Середня кількість працівників

30

        На утримання закладу освіти, що фінансується з районого бюджету на 3 місяці 2021 року бюджетні

асигнування затверджені в сумі 2046792,16 грн. За 3 місяці 2021 року проведені касові витрати бюджетних

асигнувань в сумі 2038410,55 грн. Станом на 01.04.2021 року кредиторська заборгованість, термін оплати якої не

настав, по загальному фонду складає 8381,61 грн.. Станом на 01.04.2021 року кредиторська заборгованость по

спеціальному фонду відсутня. Депозитів і коштів в іноземній валюті немає, В звіті про фінансовий результат

діяльності ( Форма № 2-дс) відображено показники : Рядок 2010 Бюджетні асигнування частина І. Фінансовий

результат діяльності Звіту про фінансові результати діяльності ( Форми № 2-дс) відображена сума 2038411,00 грн.

Рядок 2020 доходи від надання послуг відображено нараховану суму доходів в сумі 16363,00 грн. Загальна сума

витрат,відображена у рядку 2380 "Усого витрат" звіту 2-дс-2072220,00 грн. Фінансовий результат станом на

01.04.2021 року -1370061,00 грн.( графа 4 рядка 1420 "Фінансовий результат" Пасиву Балансу ( форма № 1-дс).

Фінансовий результат виконання кошторису звітного періоду -17446,00 грн. ( рядок 2390" Профіцити /дефіцит за

звітний період" розділу І. Фінансовий результат діяльності форми № 2-дс" Звіт про фінансові результати" )

Керівник Мирослава ГАЙДАЙ

Головний бухгалтер (керівник ССП) Ірина АЗОВСЬКИХ

" 15 " квітня 2021р.
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