
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
за дев'ять місяців 2021 року

КОДИ

Установа

П'ятигірський ліцей Донецької селищної ради

Ізюмського району 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'ятигірський ліцей Донецької селищної ради

Ізюмського району Харківської області є

юридичною особою. Організаційно правова форма

- комунальна організація.Засновник - Балаклійська

районна рада Харківської області.

Середня чисельність

працівників  32

        За 9 місяців 2021 року власний капітал закладу збільшився на 13014,26 грн за рахунок безоплатного

отримання підручників для навчання від відділу освіти Донецької селищної ради, за рахунок безоплатного

отримання обладнання за КЕКВ 2210 на суму 11364,00 грн  у вигляді благодійної допомоги, які  виключені з

інших доходів від необмінних операцій (Рядок 2130 Форми № 2-дс) та включені до вартості ІНМА, придбання

предметів за КЕКВ 2210 на суму 155962,42, які виключені з цільового фінансування (Рядок 2010 Бюджетні

асигнування Форми № 2-дс) та включені до вартості ІНМА, та придбання обладнання та предметів

довготривалого користування за КЕКВ 3110 на суму 141130,00 грн., які виключені з цільового фінансування

(Рядок 2010 Бюджетні асигнування Форми № 2-дс) та включені до вартості основних засобів. На утримання

закладу освіти, що фінансується з районого бюджету на 9 місяців 2021 року бюджетні асигнування затверджені в

сумі 9379183,00 грн. За 9 місяців 2021 року проведені касові витрати бюджетних асигнувань в сумі 6071285,49

грн. Станом на 01.10.2021 року кредиторська заборгованість, термін оплати якої не настав, по загальному фонду

(за КПКВК (ТПКВКМБ) 0611021, 00611031, 0611061, 0611181, 0611182) відсутня. Станом на 01.10.2021 року

кредиторська заборгованость по спеціальному фонду (за КПКВК (ТПКВКМБ) 0611021, 0611061, 0611181,

0611182, 0617321) відсутня. Дебіторська-кредиторська забогованість станом на 01.10.2021р. за  КПКВК

(ТПКВКМБ) 0611021 складає 3356,76 грн..  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

5774193,00 грн. Рядок 2020 доходи від надання послуг відображено нараховану суму доходів в сумі 29936,00 грн.

Рядок 2030 доходи від продажу активів відображена сума 2250,00 грн. Загальна сума витрат,відображена у рядку

2380 "Усого витрат" звіту 2-дс - 5755261,00 грн. Фінансовий результат станом на 01.10.2021 року -1301197,00 грн.

( графа 4 рядка 1420 "Фінансовий результат" Пасиву Балансу ( форма № 1-дс). Фінансовий результат виконання

кошторису звітного періоду +51418,00 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

" 12 " жовтня 2021р.
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