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           Бюджет  Косівської  початкової  школи  на 2021 рік    по  загальному  фонду  КПК  0611021  складає

4099391,00 грн.,

         КПК  0611031  3009200,00 грн.  по  спеціальному  фонду  КПК  0611021-300000,00 грн.

           За  І  півріччя  2021  року по  загальному  фонду  (форма 2 м)  КПК  0611031  надійшло  коштів  1683555,33

грн., касові  видатки  1683555,33 грн. , залишку  коштів  немає.

           Форма 2 м  КПК  0611021  надійшло  коштів   2226720,86 грн., касові  видатки  2226720,86  грн. , залишок

коштів  відсутній .

           Форма 4-1 м  КПК  0611021  надійшло  коштів  120261,09 грн., касові  видатки  87888,09  грн. , залишок

коштів  51139,91 грн.

           Кредиторська  заборгованість  по  даній  установі  на   01.07.2021 року   по  КПК  0611021  склала

530697,95 грн., в  тому  числі  КЕКВ  2111-417639,95  грн.,  ,

          КЕКВ  2120 - 113058,00 грн.

            Дебіторська  заборгованість  по   загальному  та  спеціальному  фондах   відсутня.

                   Виробничі  запаси;

             На  01.01.2021  року  залишок  продуктів   харчування  18010,75  грн.  за   І  півріччя  надійшло   продуктів

на  суму  126032,93  грн.. використано  141472,73  грн.

           залишок  продуктів  2570,95  грн. , залишок  медикаментів  на 01.01.2021 року  1120,00 грн..  використано  -

420,00 грн. ,  залишок на 01.07.2021 року  700,00 грн.

             Залишок  матеріалів  на  початок  року  1046,00 грн   надійшло  матеріалів  на  суму  5501,10  грн.

використано  1277,10 грн.,

           залишок  на  звітній  період  склав 5270,00 грн.

             На  01.01.2021 року  заборгованість  по  по  ФССзТВП   склала   6487,56  грн.  яка  погашена  в  лютому

місяці.

             За  І  півріччя  по  фонду  виплачено 41072.80 грн.,cуму 2272,64 повернуто банком в зв'язку з відсутністю

відомості  та виплачено згідно виписки від 18.06.21р.  заборгованість  10034,40 грн.
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