
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
за 2019 рік

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: річна

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-проствітницької  роботи, жудожньої самодіяльності та дозвілля.

Департамент освіти і науки Вінницької обласної

державної адміністрації

24

        За 2019 рік Вінницькому обласному будинку учителя було виділено 2379000,00 грн.(КТКВК 0614060). Касові

видатки по загальному фонду склали 2377413,12. невикористано асигнувань 1586,88. Асигнувння не

використанні в повному обсязі, в звязку з економією енергоносіїв, оплати відряджень, фонду оплати праці та

нарахувнь на неї.

        БАЛАНС:

        рядок 1000 - 2624062, з них ОЗ -2461687, ІНМА – 162375,

        рядок 1001 - 3504032, з них ОЗ – 3179303, ІНМА - 324729

        рядок 1002 – 879970, з них ОЗ – 717616,00, ІНМА – 162354.

        Збільшення вартості ОЗ (ІНМА)  відбулось ра рахунок придбання на суму 11383, з них:

        - 6063 – за рахунок загального фонду ( годингник настінний – 264 грн., маршрутизатор – 2399 грн.,

вішалка для одягу напольна  - 3400 грн,

        - 4000 – за рахунок коштів, отриманих як плата за послуги( а саме залишок на початок року від оренди

майна), зокрема  постер «Проліски надії» - 4000,00 грн.

        - 1320  - за рахунок коштів отриманих за іншими джерелами (а саме залишок на початок року  від

отриманих благодійних внесків, гранів та дарунків) , зокрема макет «Проліски надії» - 1320.

        Списано ІНМА на суму 2441,00

        Рядок 1050 – 34803 – запаси (рах.1812)

        Рядок 1400 – 3504032

        Рядок 1420 - -845167, в т.ч. рах 5511 - -89306, рах. 5512 – 752698, списання ІНМА  - 2441, фінансовий

результат змінено на 5320- придбання ОЗ за рахунок залишку на початок року, 284 - відкориговано помилку

минулого року.

        Дебіторська та кредиторська заборгованість на кінець року відсутня.

        Залишки на рахунках в органах Казначейської служби відсутні.

        Рахунків в комерційних банках немає.

        Протоколи про бюджетні правопорушення органами Казначейської служби не складались.

        На позабалансовому рахунку 021 – 69730 – компютерна техніка, столи, театральний реквізит.

Керівник Федорчук ІП

Головний бухгалтер (керівник ССП) Шершенюк ЗІ
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