ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
за 2020 рік
КОДИ
Косівська початкова школа Косівської районної ради
Івано-Франківської області

Установа

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ
Територія
Косів
Організаційно-правова форма
за КОПФГ
господарювання
Комунальна організація (установа, заклад)
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 006 - Орган з
питань освіти і науки
Періодичність: річна
Найменування органу, якому підпорядкована
установа

Короткий опис основної діяльності установи
1

20564271
2623610100
430

Середня чисельність
працівників

2

Косівська початкова школа
м.Косів вул.Зарічна,5
Займається навчанням та вихованням дітей.

3

Фінансується відділом освіти Косівської РДА.

46

Бюджет Косівської початково ї школи за 2020рік по загальному фонду становить 6280636,00грн.,по
спеціальному 204093,41грн.
В 2020році по загальному фонду (форма 2м ) надійшло коштів 6124378,60грн., касові видатки 6124378,60грн. ,залишків на рахунках немає.
По спеціальному фонду (форма 4-1м) надійшло коштів
169891,08грн. касові -187217,58грн.
залишок коштів 18766,91грн.,
Форма 4-2м надійшло 490951,02грн., касові -490951,02грн. залишку немає.
Кредиторська заборгованість на 01.01.20р. та на звітну дату відсутня.
Інформація за сегментами не подається в звя"язку з відсутністю показників.
На 01.01.20р. заборгованість по ФССз ТВП склала 841,20грн. , яка погашена в січні 2020року.
за 2020рік по фонду виплачено 90739,09грн. ,заборгованість на звітну дату становить 6487,56грн.
Виробничі запаси;
Продуктів харчування за 2020рік надійшло
215217,58грн. використано -224299,47грн..,залишок
продуктів по установі на 01.01.2021р. становить 18010,75грн.
Матеріалів надійшло 16829,70грн., використано матеріалів 16089,70грн., залишок 1046грн.,а також
медичне обладнання(термометри,тонометр,гігрометр на суму 5037грн.
Медикаментів придбано 7465грн. використано 6345грн., залишок медикаментів 1120грн.
За звітний період основних засобів було придбано на суму 45981грн. , а саме ; протипожежне
обладнання , шкільне обладнання(шафи книжні,стільці та столи учнівські).
металопластикові двері, господарські товари.
Відділом освіти передано основних засобів на суму 489831,02 грн., та 1120грн.- медичні маски , що
проведено через натуральні показники з них комп"ютерне обладнання -76691,00грн. , література 14022,59грн. , набори для навчання -40673,43грн. ,комплект меблів (ліжка дитячі , матраци , шведська
стінка,меблі) -358444,00грн
Амортизації нараховано за 2020рік 241510.00грн.
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