
      

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
за 2021 рік 

   КОДИ 

Установа Долинський ліцей №4 Долинської міської ради за ЄДРПОУ 20565796 

Територія Долина за КАТОТТГ UA26060130010099427 

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 

Долинський ліцей №4 Долинської міської ради Івано-Франківської області - заклад загальної середньої 
освіти, що забезпечує здобуття повної загальної середньої освіти, основою освітнього процесу всіх 
структурних підрозділів якого є поглиблене вивчення математики та української мови та літератури у 8-9 та 
10-11 класах, а також технологій у 10-11 класах  та/або інших предметів відповідно до побажань здобувачів 
освіти, їх батьків та вимог чинного законодавства. 

Управління освіти Долинської міської ради 107 

             
Долинський ліцей №4 Долинської міської ради на самостійному бухгалтерському обліку із 01.08.2021 року згідно 

рішення Долинської міської ради №227-9/2021від 21.04.2021року. За звітний період Долинський ліцей №4 Долинської 

міської ради отримав фінансування згідно кошторисів доходів та видатків по загальному фонду в сумі – 6029000,16 

грн., з них по КПКВ 0611021 – 1686126,97 грн., по КПКВ 0611031 – 4327193,19 грн., по КПКВ 0611182 – 15225,00 грн., 

по КПКВ 0611181 - 11754,00 грн. З них для оплати заробітної плати по КПКВ 0611031 – в сумі 3544575,87 грн. та по 

КПКВ 0611021 – в сумі 997453,59 грн.. Для сплати єдиного соціального внеску на заробітну плату по КПКВ 0611031 в 

сумі 782617,32 грн. та по КПКВ 0611021 в сумі 221055,11 грн.. Сума 1850,00 гривень була використана для придбання 

медикаментів. Оплата послуг становить 110132,04 грн., а саме: 61565,00 грн. - кейтерингові послуги, 48567,04 грн. - для 

оплати послуг  ремонту ПК, заправки та регенерації катриджів, послуг із вивезення твердого побутового сміття, послуг 

інтернет провайдерів, повірки лічильників, охоронних послуг. Витрати на придбання предметів та матеріалів, 

обладнання та інвентарю за 2021 рік становить – 73093,67 грн.: з них 3018,52 – класних журналів, 4500,00 – 

канцтоварів, 2780,00 – токени, 30000,00 – світильники, 2988,00 – миючі засоби,  18508,15 - господарські товари. 

Оплата за водопостачання становила – 32616,00 грн., оплата за електроенергію – 48166,87 грн., оплата природнього 

газу – 139709,69 грн.. Інші виплати населенню становлять – 62050,00 грн.. Фінансування по спеціальному фонду 

проводилося по КПКВ 0611021 КЕКВ 3110 в сумі – 70900,00 для придбання комп’ютерної техніки та телевізорів по 

КПКВ 0611182 КЕКВ 3110 в сумі – 31998,00 грн. для придбання телевізорів для НУШ. Придбання по КПКВ 0611181 на 

суму 11754,00 – демонстраційні набори для НУШ. 

У звітному періоді нарахування допомоги по тимчасовій непрацездатності становить 3023,22 грн.. Заборгованості по 

сплаті ФСС немає. 
Основні засоби, отримані в результаті передачі від управління освіти Долинської міської ради становлять суму 

1885442,00 грн., запаси – 19775,00 грн., знос – 887977,00 грн. 
За 2021 рік збільшено основних засобів на суму 544873,81 грн.: 
• з них  придбані на загальну суму 114197 грн., а саме 70900,00 грн. – на “Машини та обладнання” та 11299,00 грн. – 

“Малоцінні необоротні матеріальні активи”. 
• безкоштовно  отримані за операціями внутрівідомчої передачі (книги) на суму 88278,41грн.- «Бібліотечні фонди» та 

ноутбуки на суму – 342398,40 грн. «Основні засоби». 
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Списано основних засобів, як непридатні на загальну суму –3387,46,00 грн., нарахування амортизації за звітній період 

становить 124363,33 грн., а залишок зносу станом на 01 січня 2022 дорівнює 1008953,00 грн. Станом на 01.01.2022 року 

виникла кредиторська заборгованість по КПКВ 0611021 – 616646,79 грн., а саме: КЕКВ 2111 – 352481,53 грн., КЕКВ 

2120 – 56692,07 грн., КЕКВ 2210- 2300 грн., КЕКВ 2240 – 29287,00 грн., КЕКВ 2274 – 175886,19 грн. Кошти 

використовувалися згідно затверджених кошторисів. Фінансовий результат станом на кінець звітного періоду 

становить (-686110,00 грн.) рядок “профіцит/дефіцит” за звітний період розділ І фінансовий результат діяльності форми 

№2-ДС про фінансовий результат. 

          

          

 Керівник    Микола ЗАНКОВИЧ   

          

 Головний бухгалтер (керівник ССП)   Оксана КОС   

          

 " 31 " січня 2022р.       
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