
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
за дев'ять місяців 2021 року

КОДИ

Установа

Косівська початкова школа Косівської міської ради

Косівського району Івано-Франківської області
за ЄДРПОУ 20564271

Територія Косів за КОАТУУ 2623610100

Організаційно-правова форма

господарювання Комунальна організація (установа, заклад)
за КОПФГ 430

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

Косівська початкова школа

Косівської міської ради

Косівського району

Івано-Франківської  області

Відділ освіти

Косівської міської ради

43

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

4119718,17 грн.,     КПК  0611031  3009200,00 грн. , КПК  0611182  5000,00 грн.,  по  спеціальному  фонду

300000,00 грн.

          За  9  місяців  2021  року  по  загальному  фонду  (форма 2 м) КПК 0611031  надійшло  коштів  2007601,01

грн. ,  касові видатки  2007601,01 грн. ,залишок коштів  відсутній.

          Форма 2 м   КПК 0611021  надійшло  коштів  3461168,41 грн. ,  касові видатки  3461168,41 грн. , залишку

коштів  немає.

          Форма 2 м   КПК 0611182   касових видатків    та  залишку  коштів  немає.

          Форма 4-1 м  КПК 0611021  надійшло  коштів  136666,69 грн. ,  касові видатки  127213,48 грн. , залишок

коштів  28220,12

         Кредиторська  заборгованість  по  даній  установі  на  01.10.2021 року  по  КПК  0611021   складає  4185,72

грн. , в  тому  числі  КЕКВ  2120 -1420,92 грн. , КЕКВ  2210 -2764,80 грн.

         Дебіторська  заборгованість  по  загальному  та  спеціальному  фондах  відсутня.

                    Виробничі  запаси;

          На  01.01.2021  року  залишок  продуктів  харчування  18010,75 грн. ,  за  9  місяців  надійшло  продуктів  на

суму  184249,27 грн.,  використано  195404,25 грн. ,  залишок  продуктів 6855,77 грн.

          Залишок  медикаментів  на  01.01.2021 року  1120,00 грн.  використано   на  суму 840,00 грн. залишок

медикаментів  280,00 грн.

          На  початок  року  залишок  матеріалів  1046,00 грн. ,надійшло  матеріалів  на суму 9480,10 грн. ,

використано  10275,10 грн.  залишок  251,00 грн.

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

місяці.

              За  9  місяців  по  фонду  виплачено  80890,60  грн. , суму  2272,64 грн. повернуто  банком  в  зв'язку  з

відсутністю  відомості  та  виплачено  згідно  виписки  від  18.06.2021  року .

            Заборгованість  на  звітну  дату  по  фонду  відсутня.
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