
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
за 2019 рік

КОДИ

Установа

Відділ освіти, сім`ї, молоді та спорту

Недригайлівської селищної ради
за ЄДРПОУ 41095612

Територія Недригайлів за КОАТУУ 5923555100

Організаційно-правова форма

господарювання Орган місцевого самоврядування
за КОПФГ 420

Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 010 - Орган з

питань культури, національностей та релігій

Періодичність: річна

Короткий опис основної діяльності установи
Найменування органу, якому підпорядкована

установа

Середня чисельність

працівників

1 2 3

Освіта Департамент освіти і науки Сумської ОДА 174

        Фінансовий результат станом на 01.01.2019 року становить "-"4864225 грн.

        Фінансовий результат виконання кошторису звітного періоду - дефіцит 744110 грн.

        Фінансовий результат  станом на кінець звітного періоду -"-" 5608335 грн.

        По загальному фонду на 2019 рік затверджено - 20056330,83 грн. Профінансовано - 20056330,83 грн. Касові

видатки становлять 19061386,75 грн. Дебіторська заборгованість по загальному фонду по передплаті періодичних

видань становить 17403,77 грн. Дебіторська заборгованість по спеціальному фонду по батьківській платі за

харчування - 67174,67 грн. По лікарняних листах - 5418,01грн. Кредиторська заборгованість по загальному фонду

становить 294175,79 грн. По КЕКВ 2210 - 84302,52грн.,КЕКВ 2220-7975,00 грн., КЕКВ 2230 - 80698,32 грн.,

КЕКВ 2240 - 97157,38 грн., КЕКВ 2250 - 24042,57грн.,  Кредиторська заборгованість виникла в зв"язку з

недофінанесуванням.. По спец фонду (форма 4-1) затверджено 464124,02грн. Надійшло - 465103,59 грн. В

основному від батьківської плати за харчування, за перепідготовку водіїв, за макулатуру та харчові відходи.

Касові видатки - 445460,91 грн. Інші джерела власних надходжень (форма 4-2) надійшло - 228912,54 грн. Касові

видатки - 228912,54 грн. вт.ч на збільшення вартості основних засобів-187554,56 грн.(аудиторська дошка,лего-

конструктор,Інші надходження спец фонду (форма 4-3) затверджено - 2294787,00 грн., Профінансовано -

2283520,14 грн. Касові видатки - 2283520,14грн.  в т.ч. на збільшення вартості основних засобів 2250946 грн  та

на реконструкцію обліку вузла газу 32574,14 грн.По формі 2-ДС бюджетні асигнування рядок 2010 зменшено на

суму 60253 грн., так як за рахунок коштів загального фонду по КЕКВ 2210 було придбано необоротні активи.

Рядок 2020 форми 2-ДС доходи від надання послуг складається із надійшло коштів за 12 місяців 2019р. (форма 4-

1) + заборгованість по батьківській платі на кінець звітного періоду - заборгованість по батьківській платі на

початок року (форма 7 спец фонду).
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