
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
за I квартал 2019 року

КОДИ

Установа Турчинівський професійний ліцей за ЄДРПОУ 03070142

Територія Турчинівка за КОАТУУ 1825888201

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

Турчинівський професійний ліцей є підпорядкованим Міністерству освіти і науки України та є

державним професійно-технічним закладом другого атестаційного рівня,що забезпечує реалізацію прав

громадян на здобуття професійно-технічної та повної загальної середньої освіти.Основним завданням є

забезпечення права громадян України на професійне навчання відповідно до їх покликань,інтересів і

здібностей з метою задоволення потреб економіки країни у кваліфікованих і конкурентноспроможних на

ринку праці робітниках.Основними напрямками діяльності Статуту є:тракторист-машиніст с/г

виробництва (категорії "А1" "А2" "А3") -слюсар з ремонту с//г машин та устаткування -водій

автотранспортних засобів категорії"С"-електрогазозварник-слюсар-ремонтник-лаборант хіміко-

бактеріологічного аналізу-апаратник пастеризації та охолодження молока.

Управління освіти і науки Житомирської обласної

державної адміністрації
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        Дебіторської та кредиторської заборгованості,у тому числі простроченої,за розрахунками з бюджетом на

звітну дату немає. Простроченої кредиторської заборгованості за кодами економічної класифікації видатків

2110,2270-немає. На звітну дату рахується дебіторська та кредиторська заборгованість за зобов"язаннями,не

взятими на облік органами Казначейства,що зазначається у Довідці про дебіторську та кредиторську

заборгованість,які не відображаються у формі №7М "Звіт про заборгованість за бюджетними коштами" в сумі

15004,62 грн-виплата допомоги по тимчасовій непрацездатності за січень-лютий 2019 року,що не профінансовано

органом соцстраху. Взяття зобов"язань без відповідних бюджетних асигнувань або з перевищенням

повноважень,встановлених Бюджетним кодексом України,законом про Державний бюджет України,рішенням про

місцевий бюджет,не здійснювалось. Дебіторська та кредиторська заборгованість за бюджетними

програмами,бюджетні призначення за якими законом про Державний бюджет України на звітний період не

затверджувались,відомості щодо відображення цієї заборгованості за бюджетними програмами звітного року та

причини,з яких це відображення не проведене-немає. 2111-відкриті асигнування-914091 грн,касові видатки-

844884,83 грн,невикористаних відкритих асигнувань-69206,17 грн 2120-відкриті асигнування-189438 грн,касові

видатки-178687,44 грн,невикористаних відкритих асигнувань-10750,56 грн. 2220-відкриті асигнування-1300

грн,касові видатки-1300 грн,невикористаних відкритих асигнувань-0 грн 2230-відкриті асигнування-16720

грн,касові видатки-15071,40 грн,невикористаних відкритих асигнувань-1648,60 грн 2273-відкриті асигнування-

50000 грн,касові видатки-31687,37 грн,невикористаних відкритих асигнувань-18312,63 грн 2720-відкриті

асигнування-195240 грн,касові видатки-115695,03 грн,невикористаних відкритих асигнувань-79544,97 грн Всього

відкритих асигнувань-1366789 грн,касових видатків-1187326,07 грн,невикористаних відкритих асигнувань-

179462,93 грн.Залишки невикористаних асигнувань будуть проведені в 2 кварталі 2019 року. Протоколи про

порушення бюджетного законодавства,складеного органами Казначейства,та порушення бюджетного

законодавства,що стало підставою для складання такого протоколу у звітному періоді не було. Поточних

рахунків ,підстави їх наявності в установах банків із зазначенням залишків на цих рахунках та виду та виду

коштів не відкрито. Інформації про стан рахунку у системі електронного адміністрування податку на додану

вартість немає. ВІдхилень показників на початок звітного року квартальної бюджетної звітності від аналогічних

показників на кінець звітного періоду річної бюджетної звітності за минулий рік немає. По додатку 1 баланс-

місцевий бюджет по коду рядків 1001 збільшена первісна вартість основних засобів на суму 14613 грн,з них

рахунок 1112-14613 грн,По додатку 1 баланс-державний бюджет по коду рядків 1001 зменшено первісну вартість

основних засобів  на суму 36 грн,з них по рахунку 1113-36 грн, (вибуття)

Керівник Гайдаманчук ВА

Головний бухгалтер (керівник ССП) Макалюк ЛГ

" 03 " квітня 2019р.
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