
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
за перше півріччя 2019 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 учителяє - розвиток самодіяльної

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

серед учетелів та учнів; надання методичної допомоги навчальним закладам з питань організації

культурно-просвітницької робрти, художньої самодіяльності та дозвілля.

Розпорядником вищого рівня є Департамент освіти

і науки Вінницької облдержадміністрації.

30 чол.

        На 1 півріччя 2019 року Вінницькому обласному Будинку культури учителя було виділено асигнувань по

загальному фонду на суму 1200500 грн. КПК 0614060. Касові видатки становлять 1116544,75 грн. Невикористані

ассигнування в сумі 83955,25 грн. це не нараховані відпускні та матеріальна допомога на оздоровлення.  Будут

використані на протязі липня, серпня поточного року. Розшифровка статей балансу: Рядок 1000 - 2713496 грн.,

рядок 1001 - 3500138 грн., рядок 1002 - 786642 грн. Основні засоби: залишкова вартість - 2551253 грн., первісна

вартість - 3175673грн. знос - 624420 грн. ІНМА: заалишкова вартість - 162243 грн., первісна вартість - 324465

грн., знос - 162222 грн. Збільшення вартості ІНМА засобів на суму 8678 грн. відбулося за рахунок придбання:

загальний фонд - 5799 грн. спецфонд - 4000 грн. сумм за дорученням - 1320 грн. Списано ІНМА на суму 2441 грн.

Рядок 1050 - 25701 грн., рахунок 1812. Рядок 1140 - 9671 грн. - лікарняні Рядок 1162 - 680 грн.залишок коштів на

рахунках казначейства. Рядок 1400 - 3500138 грн. Рядок 1420 - -760261 грн. в т.ч.: рахунок 1411/1412 - 786642

грн., рахунок 5511 - 4684 грн. 5512  -755577 грн. Форма 4-2: надходження 10000грн. кошти отримані від

Вінницької обласної організації профспілки працівників освіти і науки на транспортні витрати для проведення

обласного фестивалю вчительської та учнівської творчості "Проліски надії - 2019" використані повністю. 300 грн.

- благодійні внески. Кредиторської та дебеторської заборгованності на початок року немає. Простроченої

кредиторської заборгованності немає. Кредиторської та дебеторської заборгованності на звітну дате немає.

Протоколи про бюджетні правопорушення Головним управлінням Державного Казначейства нескладались.

Рахунки в банках відсутні. На позабалансовому рахунку 02 - 69730 грн. комп"ютерна техніка, столи, театральний

реквізит.

        КЕКВ        Всього        ф-2        ф 4-1       ф 4-2

        2210        11119           5799       4000         1320

        Змінено 5512 на суму 5320 грн. за рахунок придбання ІНМА із залишків.

Керівник Мельник ТІ

Головний бухгалтер (керівник ССП) Віштак ОІ

" 04 " липня 2019р.
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