
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Періодичність: квартальна
(проміжна)

Установа

за перше півріччя 2022 року
КОДИ

П'ятигорський ліцей Донецької селищної ради 
Ізюмського району Харківської області за ЄДРПОУ 25457730

Територія Донецька за КАТОТТГ UA63040070000092606
Організаційно-правова форма 
господарювання Комунальне підприємство заКОПФГ 150

Код та назва типової відомчої
з питань освіти і науки

класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 006 - Орган

Короткий опис основно? 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, маг. прагнення до самовдосконалення і 
навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, відповідальності, 
трудової діяльності та громадянської активності.

Пятигірський лілей Донецької 
селищної ради Ізюмського району Харківської 
області є юридичною особою. Організаційно 
правова форма - комунальна організація.Засновник 
- Донецька селишна рада Ізюмського району 
Харківської області

33

За перше півріччя 2022 року власний капітал закладу не змінився. На утримання закладу на перше півріччя 
2022 року бюджетні асигнування затверджені в сумі 5790105,00 грн. За перше півріччя 2022 року проведені 
касові витрати бюджетних асигнувань в сумі 3976800,73 грн. Залишок коштів на рахунках, відкритих у 
Казначействі України станом на 01.07.2022 року складає 4998,32грн. У тому числі на: - реєстраційних, особових - 
0,00 грн.; - спеціальних реєстраційних, особових - 4998,32 грн.; - небюджетних рахунках - 0,00 грн.. Залишок 
коштів в готівці, який знаходится в касі установи станом на 01.07.2022 року складає 905,04 грн.. Залишки коштів 
на рахунках в інших банках відсутні. Станом на 01.07.2022 року кредиторська заборгованість, термін оплати якої 
не настав, по загальному фонду за КПКВК (ТПКВКМБ) 0611021, 0611031 відсутня. Станом на 01.07.2022 року 
кредиторська заборгованость по спеціальному фонду (за КПКВК (ТПКВКМБ) 0611021, 0611031) відсутня. 
Заборгованість за нарахованими сумами допомоги по тимчасовій непрацездатності складає 2429,00 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 3976801,00 грн. Рядок 2020 доходи від 
надання послуг відображено нараховану суму доходів в сумі 9086,00 грн.Загальна сума витрат,відображена у 
рядку 2380 "Усього витрат" звіту 2-дс - 4059785,00 грн. Фінансовий результат станом на 01.07.2022 року - - 
1491707,00 грн.( графа 4 рядка 1420 "Фінансовий результат" Пасиву Балансу ( форма № 1-дс). Фінансовий 
результат виконання кошторису звітного періоду - -73898,00 грн. ( рядок 2390" Профіцити /дефіцит за звітний 
період" розділу І. Фінансовий результат діяльності форми № 2-дс" Звіт про фінансові результати").

Керівник

Головний бухгалтер (керівник ССП)

Мирослава ГАЙДАЙ

Не підписано

22 " липня 2022р.


