
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
за I квартал 2021 року

КОДИ

Установа Вінницький обласний Будинок культури учителя за ЄДРПОУ 02655292

Територія Ленінський за КОАТУУ 0510136600

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

Головним завданням Вінницького обласного Будинку культури учителя є: розвиток самодіяльної

народної творчості в усій її різноманітності видів і жанрів; розкриття творчих здібностей і обдарувань

серед учителів та учнів; надання методичної допомоги навчальним закладом з питань організації

культурно-просвітницької роботи, художньої самодіяльності та дозвілля.
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        За три місяці 2021 року Вінницькому обласному Будинку культури учителя було виділено асигнувань по

загальному фонду 381917,88 грн. (КТКВК 0614060). Касові видатки по загальному фонду склали 196329,54 грн.

Невикористано асигнувань 185588,34.  Асигнувння не використанні в повному обсязі, в звязку з економією

енергоносіїв в сумі 5341,65 грн., фонду оплати праці та нарахувнь на неї в сумі – 161626,24 грн (за рахунок

наявності вакантних посад), а також невикористанням коштів на придбання предметів, матеріалів, обладнання та

інвентарю, в зв’язку з проведенням обласних конкурсів та заходів дистанційно, що викликано оголошенням

карантину.

        БАЛАНС:

        рядок 1000 - 3100362, з них ОЗ -2926756, ІНМА – 173606,

        рядок 1001 - 4085222, з них ОЗ – 3738030, ІНМА - 347192

        рядок 1002 – 984860, з них ОЗ – 811274, ІНМА – 173586.

        За три місяці 2021 року не було придбання  ІНМА та ОЗ.

        ОЗ (ІНМА) за три місяці  2021 року не списувались.

        Рядок 1050 –58849 – запаси (рах.1812 – 56164; рах.1512- 2685). 

        Рядок 1162 – 6745 – залишок коштів на рахунку (з них: 3533 - надходження  благодійної допомоги в минулих

періодах та 3212 - кошти на  виплату допомоги по тимчасовій втраті працездатності.).

        Рядок 1400 –4085222.

        Рядок 1420 - -939999, в т. ч. рах. 5511 - - 6942, рах. 5512 – -933057.

        Рядок 1540 – 626 грн. - заборгованість за виплатою ПДФО та військового збору з допомоги потимчасовій

втраті працездатності.

        Рядок 1545 – 17521 грн.:

        - КЕКВ 2210 – 3162,10 (дипломи, грамоти та подарунки призерам обласних конкурсів);

        - КЕКВ 2240 – 8088,18  (в т. ч. кредиторська заборгованість минулого року  - 7420,95 ( з них:

встановлення програмного забезпечення – 5000,00 грн. та поточний ремонт водостічної системи  - 2420,95 грн.) та

667,23 – телекомунікаційні послуги);

        - КЕКВ 2271 – 4123,53 грн – за послуги з теплопостачання;

        - КЕКВ 2273 – 2147,47 – за послуги з електропостачання.

        Рядок 1560 – 2586 – заборгованість за виплатою допомоги по тимчасовій втраті працездатності.

        Заборгованість за виплатою домопоги по тимчасовій втраті працездатності виникла в звя'зку з тим, що кошти

від ФССзТВП надійшли на розрахунковий рахунок в останій день місяця.

        Заборгованість за розрахунками за товари, роботи. послуги ( в т. ч. і прострочена) виникла в зв'язку з

недофінансуванням коштів з обласного бюджету.

        Рахунків в комерційних банках немає.
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        Протоколи про бюджетні правопорушення органами Казначейської служби не складались.

Керівник Ірина ФЕДОРЧУК

Головний бухгалтер (керівник ССП) Наталія ТИНДИК

" 08 " квітня 2021р.
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