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Андріївський ліцей №2 Донецької селищної ради
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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

Основною діяльністю закладу є виконання вимог Державного стандарту загальної середньої освіти з

підготовки учнів до подальшої освіти і трудової діяльності;формування особистості учня,розвитоки його

здібностей і обдарувань,наукового світогляду.У відповідності до Статуту додатковими джереламии

фінансування закладу можуть бути благодійні внески та дарунки,кошти отримані від здавання

прміщень.які тимчасово не використовуютьсяв навчальному процесі в аренду.В своїй діяльності

Андріївський ліцей №2 керується чинним законодавством,а саме:Конституцією України,ЗУ"Про

освіту",ЗУ"Про загальну середню освіту",ЗУ"Про місцеве самоврядування в Україні",Бюджетним

кодексом та іншими нормативно-правовими актами.

Відділ освіти Донецької селищної ради 47

        На утримання закладу освіти,що фінансується з бюджету Донецької селищної ради на 9 місяців 2022 року

бюджетні асигнування затверджені в сумі 8251392,00 грн. За 9 місяців 2022 року проведені касові витрати

бюджетних асигнувань в сумі 6877083,94грн. Залишок коштів на рахунках ,відкритих у Казначействі

України ,станом на 01.10.2022 року складає 9926,84 грн. Залишок грошових коштів у готівці,які знаходяться в касі

установи,станом на 01.10.2022 року-0 грн. Кредиторська  заборгованість по загальному фонду КПК КМБ 0611021

становить 6384,00 грн.(КЕКВ 2272,термін сплати якої не настав)  виникла в звязку з непроплатою в кінці звітного

періоду Кредиторська та дебіторська заборгованість по загальному фонду  КПК КМБ 0611061,КПК КМБ

0611031,КПК КМБ061181, КПК КМБ 0611182 та спеціальному фондах КПК КМБ 0611021, КПК КМБ

0611182,КПК КМБ 0611181,КПК КМБ 0617321,КПК КМБ 0617363 відсутня. Депозитів і коштів в іноземній

валюті немає .Кредиторська та дебіторська заборгованість ,яка не відображається в формі №7-м також відсутня.

        В звіті про фінансовий результат діяльності (Форма№2-дс) відображено показники:рядок 2010"Бюджетні

асигнування"частини І,Фінансовий результат діяльності відображена сума 6883467,94 грн.,з них:-отримано

бюджетних асигнувань загального фонду в звітному періоді- 6883467,94 грн.;-отримано бюджетних асигнувань

спеціального фонду в звітному періоді- 0 грн. Основні засоби за звітний період не списувалися і не

надходили,отже первісна вартість основних засобів рядок 1001 форми №1-дс, не змінилася,а знос збільшився на

суму 84566 грн. рядок 1002 форми№1- дс. Рядок 2020"Доходи від надання послуг(виконання робіт) відображено

нарахування в сумі 6650,00 грн. (КЕКВ 2230),рядок 2030"Доходи Загальна сума витрат ,відображена у рядку

2380"Усього витрат" звіту 2-дс- 7090489 грн.,в тому числі:-витрати за обмінними операціями(дані рядка 2290)-

7090370 грн.,витрати за необмінними операціями (дані рядка 2340)-118,66 грн. Фінансовий результат станом на

01.10.2022 року дорівнює -2081433 грн.(графа 4 рядка 1420 Фінансовий результат"Пасиву балансу(форма№1-

дс).Фінансовій результат виконання кошторису -200371 грн.(рядок 2390"Профіцит/дефіцит за звітний період

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