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        Бюджет Косівської початкової школи на 2021 рік по загальному фонду КПК 0611021 складає 5012383,17 грн.,

КПК 0611031 3009200,00 грн. , по спеціальному фонду 255000,00 грн.

         За  2021 рік по загальному фонду (форма 2 м) КПК 0611031 надійшло коштів 2645525,37 грн. , касові

видатки 2645525,37 грн. ,залишок коштів відсутній.

         Форма 2 м КПК 0611021 надійшло коштів 4843605,38 грн. , касові видатки 4843605,38 грн. , залишку коштів

немає.

         Форма 4-1 м КПК 0611021 надійшло коштів 237421.71 грн. , касові видатки 206177.17 грн. , залишок коштів

50011.45 грн.

         Форма 4-2 м КПК 0611021 надійшло коштів 22840 грн. , касові видатки 22840 грн. , залишку коштів немає.

         Кредиторська заборгованість по даній установі на 01.01.202 року по КПК 0611021 складає 113743,20 грн. , в

тому числі КЕКВ 2271 -113743,20 грн..

          На 01.01.2022 року заборгованість по ФССзТВП склала 6487,56 грн. ,яка погашена в лютому місяці. За 2021

рік  по фонду виплачено 92039,21 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  склала 3423,94 грн.

         Дебіторська заборгованість по загальному та спеціальному фондах відсутня. 

        Виробничі запаси; 

        За 2021 рік  надійшло продуктів на суму 353019 грн., використано 334679,26 грн. , залишок продуктів

18339,87 грн.

        За 2021 рік  придбано медичне обладнання на суму  2175 грн., та  медикаментів  на суму  3557 грн .,

використано 840,00 грн. залишок медикаментів  2717,22 грн.

        Надійшло матеріалів на суму 19754 грн. , використано 19503 грн. залишок 251,00 грн. 

         За звітний період було придбано основних засобів на суму 8548 грн. а саме  шафи книжні ,посуд ,

господарські товари , з медичного обладнання (опромінювач бактеріальний , гігрометр-2175 грн.) Косівською

міською радою передано комп'ютер у зборі в сумі 2770 грн.

         Відділом освіти  передано  основних засобів  на  суму 22840 грн. ,що проведені  через  натуральні

показники , з них  ноутбук  -18000 грн.  спортивний  інвентар -3040 грн. література - 1800 грн.

         Амортизації за 2021 рік  нараховано 27512 грн . 
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