
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
за I квартал 2019 року

КОДИ

Установа

Державний професійно-технічний навчальний заклад

"Томаківський професійний аграрний ліцей"
за ЄДРПОУ 02541852

Територія Томаківка за КОАТУУ 1225455100

Організаційно-правова форма

господарювання Державна організація (установа, заклад)
за КОПФГ 425

Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 006 - Орган з

питань освіти і науки

Періодичність: квартальна

Короткий опис основної діяльності установи
Найменування органу, якому підпорядкована

установа

Середня чисельність

працівників

1 2 3

ДПТНЗ " Томаківський професійний аграрний ліцей " знаходиться на території  смт.Томаківка  вул.

Шосейна 10 Дніпропетровська обл. Томаківський р-н , основний вид діяльності підготовка ии

робітничих  кадрів та надання  педагогічних послуг через замовлення центру зайнятості , міністерства

освіти і науки  та педагогічних послуг з курсової підготовки

навчальний заклад підпорядковується

Департаменту освіти і науки Дніпропетровської

ОДА

49

        Затверджено кошторисом на рік -7672826,00 

        План асигнувань на звітний період 2108935,00 

        Найшло 1655445,05 що складає 78 % від запланованих надходжень.

        Касові видатки - 1553777,26

        Відповідно до виписок УДКСУ у Томаківському р-н залишки на реєстраційних рахунках складають станом

01.04.2019р. - 101667,79

        Дебіторська , кредиторська заборгованість по загальному фонду на початок року та на звітну дату відсутня .

        Затверджено кошторис по спеціальному фонді на рік 1339800,00

        Надійшло коштів -  722629,75  ( з них 227574 від освітніх послуг ; 495055,75  від господарської діяльності ) 

        Касові видатки 572815,97

        Виконання спеціального фонду складає 54 % 

        Залишки на реєстраційному рахунку спеціального фонду форма 4-1  станом  на 01.04.2019 складають

156596,63

        Залишки на реєстраційному рахунку спеціального фонду форма 4-2  станом  на 01.04.2019 складають

2934,92

        Залишки які утворились на початку року по спеціальному фонду ( форма 4-1 - 6782,85 ; форма 4-2 - 2934,92 )

на звітну дату не затвердженні.

        Дебіторська , кредиторська заборгованість  по спеціальному фонду на початок року та на звітну дату

відсутня .

        Затверджено кошторис - 243900,00 (по 01 - інші кошти спеціального фонду ) відображенні по формі - 4-3

        Плани на звітний період -0

        В балансі рядок 1140 відображено дебіторську заборгованість від фонду соціального страхування по

тимчасовій втраті працездатності - 4622

        в рядку 1540 відображено кредиторську заборгованість яка не ввійшла до форми 7 по платежам до бюджету -

901,00

        в рядку 1560 відображено кредиторську заборгованість яка не ввійшла до форми 7 по розрахункам з оплати

праці - 3721,00

        а також  в додатку 27 Дебіторська ,Кредиторська заборгованість яка не ввійшла до форми 7 рядок 012

відображено  не профінансована допомога по тимчасовій непрацездатності фондом соціального страхування та

виплаті до бюджету та оплаті праці на суму 4622,45
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Керівник Філь ВА

Головний бухгалтер (керівник ССП) Довженко ОО

" 10 " квітня 2019р.
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