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КОДИ

Установа

Розтоківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів

Путильської районної ради Путильського району

Чернівецької області

за ЄДРПОУ 25811515

Територія Розтоки за КОАТУУ 7323584001

Організаційно-правова форма

господарювання Комунальна організація (установа, заклад)
за КОПФГ 430

Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 010 - Орган з

питань культури, національностей та релігій

Періодичність: річна

Короткий опис основної діяльності установи
Найменування органу, якому підпорядкована

установа

Середня чисельність

працівників

1 2 3

 Розтоківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів знаходиться на території с.Розтоки Путильського

району Чернівецької області.Установа безпосередньо підпорядковується відділу освіти,молоді та спорту

Путильської РДА. Основна діяльність школи:навчально-виховна робота.Бухгалтерський облік

здійснюється згідно законодавства про ведення бухгалтерського обліку в бюджетних установах.

Сектор відділу освіти Путильської РДА 48

        Протягом звітного періоду надійшло коштів по загальному фонду по КПКВК МБ 0611020- 678238,55грн.,по

КПКВК МБ 0613140-19152,00.,по КПКВК МБ 0611162-1810,00. Касові видатки становлять по КПКВК МБ -

678238,55грн.,по КПКВК МБ -19152,00грн. по КПКВК МБ 0611162-1810,00 Фактичні видатки становлять по

КПКВК МБ0611020-96177,59грн.,по КПКВК МБ 0613140-19152грн. По спеціальному фонду надійшло коштів в

сумі 1752096,78грн. З них:по платі за послуги надійшло 9419,33грн., за іншими джерелами власних надходжень -

106203,45грн., по інших надходженнях спеціального фонду по КЕКВ 0611020 -1630474,00грн.,які не відображені

в звіті про фінансові результати.  Касові видатки становлять : по платі за послуги в сумі 9419,33 грн. за іншими

джерелами власних надходжень -109312,13грн.,по інших надходженнях спеціального фонду-11630474,00грн.

Фактичні становлять по платі за послуги в сумі 10822,33грн. за іншими джерелами власних надходжень –

101834,08грн.Станом на 01.01.2020 року є залишки коштів по спеціальному фонду в сумі 980,91грн. за іншими

джерелами власних надходжень Дебіторської заборгованість станом на 01.01.2020р. немає Кредиторської

заборгованості   станом на 01.01.2020р. також немає.                     По фінансовій звітності  бюджетні асигнування

рядок 2010 зменшилася сума 1758975грн.,рядок 2020 доходи від надання послуг зменшилася сума 5300,рядок

2130  інші доходи  від необмінних операцій зменшилася сума 9500за рахунок збільшення активів балансу рядок

1001.Фінансовий результат  рядок 2390 відповідає рядку 1420  о балансу балансу По балансу на початок звітного

періоду первісна вартість основних засобів становить 4472054грн.грн. Знос на початок звітного періоду1134539

грн.  Протягом звітного періоду збільшився фонд основних засобів в сумі1817495грн.,що відповідає рядку180

(форма 5дс),з них:на суму 961711грн.- за рахунок збільшення вартості приміщення школи згідно акту виконаних

робіт на проведення капітального ремонту, на суму 457524грн.за рахунок придбання демонстраційного комплексу

обладнання і приладів фізичного кабінету комп’ютерної техніки та іншого обладнання,  на суму,-34014

грн.комплект меблів, на суму 364246грн. інші  неборотні матеріальні активи, в тому числі  отримано безоплатно

підручники  та комплект Lеgo на суму42458грн. оприбутковано за благодійні кошти  на суму 14800грн.Зменшився

фонд основних засобів за рахунок списання підручників бібліотечного фонду в сумі 43720,16.На кінець звітного

періоду первісна вартість становить 6245829грн.. Знос на кінець звітного періоду 1445800грн. Залишкова вартість

на кінець звітного періоду становить 4800029грн.,відповідна рядку 180 (форма5дс)

Керівник Пасарюк ВС

Головний бухгалтер (керівник ССП) Лелик ГВ

" 30 " січня 2020р.

202000000014689236 АС  " Є-ЗВІТНІСТЬ " ст. 1 з 1


