
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
за перше півріччя 2021 року

КОДИ

Установа

Заклад дошкільної освіти №19 загального розвитку

Ужгородської міської ради Закарпатської області
за ЄДРПОУ 34888496

Територія Ужгород за КОАТУУ 2110100000

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

Заклад дошкільної освіти № 19 Ужгородської міської ради Закарпатської області-навчальний

комунальний заклад для дітей віком від 2 до 6 років, у складі якого функціонують групи загального

розвитку, в яких забезпечується розвиток, навчання та виховання дітей відповідно до вимог Базового

компонента дошкільної освіти.

Заклад організовує освітньо-виховний процес за фізкультурно-оздоровчим пріоритетнимм напрямком;

Забезпечує умови для збереження оптимального режиму ;

Формує у дітей ціннісного ставлення до власного здоровя і мотивації щодо здорового сособу життя;

Проводить загартування та зміцнення здоровя дітей,використовуючи сучасні методи в закладі

дошкільної освіти та в сімї ;

В закладі функціонує критий та літній басейн для круглорічного оздоровлення дітей ;

Заклад дошкільної освіти № 19 створює умови для самоосвітньої практики дітей у системі проблемно-

пошуковой діяльності, творчості й дитячого експериментування.

Управління освіти Ужгородської міської ради 43,61

              Заклад дошкільної освіти № 19 здійснює бухгалтерськи облік по КПКВК 0611010. Бухгалтерський облік

ведеться по меморіально-ордерній ситемі керуючись Законами України, Постановами Кабінету Міністрів

України, Бюджетним Кодексом України, наказами Міністерства Фінансів України, Державної казначейської

служби України та іншими нормативними актами щодо ведення бухгалтерського обліку та складання звітності

розпорядниками бюджетних коштів. По загальному фонду по КПКВК 0611010-затверджено кошторисом на

звітний рік 7632380,00 грн.,надійшло коштів 3489187,01 грн., касові видатки за звітний період 3429518,17

грн.,залишок коштів на рахунку станом на 01.07.2021 року 59668,84 грн.

              По спеціальному фонду надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги по КПКВК

0611010-затверджено кошторис на рік в сумі 340000,00 грн.,надійшло коштів за звітний період 160344,68 грн.,

касові видатки за звітний період складають 141825,33 грн., залишок на кінець звітного періоду складає- 45744,94

грн.

              По загальному фонду кредиторської та дебіторської заборгованості на початок року та на звітну дату

немає.

              По спеціальному фонду по доходах на кінець звітного періоду дебіторська заборгованість складає 5655,42

грн., кредиторська 16896,00 грн.

              Первісна вартість основних засобів на кінець звітного періоду  становить 6766274,00 грн. Залишок

запасів на кінець звітного періоду становить 31975,00 грн.

              Фінансовий результат на звітну дату складає 126373,00 грн.

        Дефіцит/профіцит за звітний період 59536,00 грн.

               Перевірки контролюючими органами протягом звітного періоду не проводились.

         Штрафи на установу не накладалися.
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