
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
за 2021 рік

КОДИ

Установа Криворізький професійний ліцей за ЄДРПОУ 04528531

Територія Саксаганський за КАТОТТГ UA12060170010585703

Організаційно-правова форма

господарювання Державна організація (установа, заклад)
за КОПФГ 425

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету  220 -

Міністерство освіти і науки України

Періодичність: річна

Короткий опис основної діяльності установи
Найменування органу, якому підпорядкована

установа

Середня чисельність

працівників

1 2 3

Криворізький професійний ліцей

 50076, м. Кривий Ріг, вул.. Івана Авраменка (Корнійчука), 27.

 Готує за фахом: «Електрогазозварник; електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних

машинах», «Продавець прод.товарів; контролер касир , « Верстатник широкого профілю; оператор

верстатів з ПК», «Касир (в банку); оператор комп”ютерного набору»,

Департамент освіти і науки Дніпропетровської

облдержадміністрації.

62

        По ф. 2-дс «Звіт про фінансові результати» витрати за обмінними операціями складає 24246,00 грн.

        Фінансовий результат за ф.4-дс «звіт про власний капітал» складає-11976622,00грн.

        По ф. 5-дс «Примітка до річної звітності» збільшено активів  на суму 12474,00 грн. і складається з придбання

спортивного інвентаря, посуду та робочих костюмів на суму 7580,00 грн. та безкоштовно отриманої учбової

літератури на суму 4894,00 грн.

        Списано непридатного малоцінного інвентарю у сумі 3327,00 грн.

        Розділ І. Основні засоби по к.14 Інші зміни за рік (знос) рядок 040 «Будівлі, споруди та передавальні

пристрої» зменшили на суму 1308981,00 грн. , а рядок 050 «Машини та обладнання» збільшили на суму

1308981,00 грн., рядок 150 «Необоротні матеріальні активи спеціального призначення» відновили знос на суму

232,00 грн. , а рядок 130 «Білизна, постільні речі, одяг та взуття» зменшити на суму 232,00 грн. це помилково на

початок року внесено знос.

              Ведеться бухгалтерській облік бюджетної установи відповідно до вимог Бюджетного Кодексу України.

Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність України», наказів Державного казначейства

України із застосуванням вимог Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ.

Керівник Віктор СУЛА

Головний бухгалтер (керівник ССП) Олена ЧЕРНОПЯТОВА

" 10 " січня 2022р.
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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
за 2021 рік

КОДИ

Установа Криворізький професійний ліцей за ЄДРПОУ 04528531

Територія Саксаганський за КАТОТТГ UA12060170010585703

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: річна

Короткий опис основної діяльності установи
Найменування органу, якому підпорядкована

установа

Середня чисельність

працівників

1 2 3

Криворізький професійний ліцей

 50076, м. Кривий Ріг, вул.. Івана Авраменка (Корнійчука), 27.

 Готує за фахом: «Електрогазозварник; електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних

машинах», «Продавець прод.товарів; контролер касир , « Верстатник широкого профілю; оператор

верстатів з ПК», «Касир (в банку); оператор комп”ютерного набору»,

Департамент освіти і науки Дніпропетровської

облдержадміністрації.

62

        • Довідка про кредиторську заборгованість, яка склалася станом на 01.01.2011р. за зобов’язаннями, що не

вважають бюджетними  – відсутня (додаток 19);

        • Довідка про спрямування фактичних обсягів власних надходжень з урахуванням залишків коштів на

початок року, які перевищують відповідні витрати,

        затверджені законом про Державний бюджет України (рішенням про місцевий бюджет)за 2021 рік– немає

(додаток 17);

        • Інформація про дебіторську та кредиторську заборгованість за бюджетними програмами, бюджетні

призначення за якими законом про Державний бюджет України на звітний рік не затверджувались, відомості

щодо відображення цієї заборгованості за бюджетними програмами звітного року та причини, з яких це

відображення не проведене - відсутня;

        • Інформації про загальні суми відкритих асигнувань, касових видатків та наданих кредитів,

невикористаних відкритих асигнувань, причини невикористання відкритих асигнувань – не має

        Затверджені асигнування загального фонду кошторису за 2021 рік становлять 10858325,00 грн., надійшло

коштів 10728229,22 грн.. Касові видатки складають – 10728229,22 грн.

        Фактичні видатки складають 10729699,00 грн.

             Спеціальний фонд - затверджено по кошторису 448750,25 грн., (додаток 2):

        Отриманий залишок коштів на початок року складає 656781,16 грн.

        Надійшло коштів  – 448750,25 грн.

        Касові видатки складають 813008,37 грн. які витрачено:

        - на виплату заробітної плати, оплату комунальних послуг, відряджень, придбання продуктів харчування для

учнів закладу, оплату інших видатків.Фактичні видатки складають  - 776700,00 грн.

        Залишок коштів на 01.01.2022р. на рахунку 292523,04 грн.

        • Дата та місце складання протоколу про порушення бюджетного законодавства, складеного органами

Казначейства, та порушення бюджетного законодавства, що стало підставою для складання такого протоколу -

відсутнє;

        • У зведеній бюджетній звітності наводиться інформація про ліквідовані, приєднані, створені структурні

одиниці - відсутнє;

        • Інформація про стан рахунку у системі електронного адміністрування податку на додану вартість -

відсутня;

        3. Довідка про залишки коштів в іноземній валюті, що перебувають на поточних рахунках, відкритих в

установах банків (додаток 12)- відсутня.

        4. Довідка про залишки коштів на рахунках в установах банків (додаток13) - відсутня.

        5. Довідка про депозитні операції (додаток 14) відображає депозитні операції, що проводяться

розпорядниками бюджетних коштів (залишки на рахунках тощо), із зазначенням нормативно-правового акта, на

підставі якого проводяться такі операції - відсутня.

        6.Довідка  про сплату  до бюджету штрафів, накладених контролюючими органами (додаток 15)- відсутня.

        7.Довідка про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості загального фонду (додаток
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16)

        8. Довідка про дебіторську та кредиторську заборгованість за операціями, які не відображаються у формі №

7д, № 7м «Звіт про заборгованість за бюджетними коштами» (додаток 20), - відсутня.

                      У формах фінансової звітності № 1-дс «Баланс» в активі відображено залишок запасів в сумі

69453,00 грн., грошових коштів на рахунках в казначействі в сумі 292523,04 грн.

        По ф.2-дс «Звіт  про фінансові результати» та формами бюджетної звітності ф.2,4/1 є різниця по доходам у

сумі 7580,00 грн., це придбано спортивний інвентар, посуд і робочий одяг.

                      Фінансовий результат на 01.01.2022 року склав 361976,00 грн.

               Ведеться бухгалтерській облік бюджетної установи відповідно до вимог Бюджетного Кодексу України.

Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність України», наказів Державного казначейства

України із застосуванням вимог Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ.

Керівник Віктор СУЛА

Головний бухгалтер (керівник ССП) Олена ЧЕРНОПЯТОВА

" 10 " січня 2022р.
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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
за 2021 рік

КОДИ

Установа Криворізький професійний ліцей за ЄДРПОУ 04528531

Територія Саксаганський за КАТОТТГ UA12060170010585703

Організаційно-правова форма

господарювання Державна організація (установа, заклад)
за КОПФГ 425

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету  220 -

Міністерство освіти і науки України

Періодичність: річна

Короткий опис основної діяльності установи
Найменування органу, якому підпорядкована

установа

Середня чисельність

працівників

1 2 3

Криворізький професійний ліцей

 50076, м. Кривий Ріг, вул.. Івана Авраменка (Корнійчука), 27.

 Готує за фахом: «Електрогазозварник; електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних

машинах», «Продавець прод.товарів; контролер касир , « Верстатник широкого профілю; оператор

верстатів з ПК», «Касир (в банку); оператор комп”ютерного набору»,

Департамент освіти і науки Дніпропетровської

облдержадміністрації.
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        По ф. 2-дс «Звіт про фінансові результати» витрати за обмінними операціями складає 24246,00 грн.

        Фінансовий результат за ф.4-дс «звіт про власний капітал» складає-11976622,00грн.

        По ф. 5-дс «Примітка до річної звітності» збільшено активів  на суму 12474,00 грн. і складається з придбання

спортивного інвентаря, посуду та робочих костюмів на суму 7580,00 грн. та безкоштовно отриманої учбової

літератури на суму 4894,00 грн.

        Списано непридатного малоцінного інвентарю у сумі 3327,00 грн.

        Розділ І. Основні засоби по к.14 Інші зміни за рік (знос) рядок 040 «Будівлі, споруди та передавальні

пристрої» зменшили на суму 1308981,00 грн. , а рядок 050 «Машини та обладнання» збільшили на суму

1308981,00 грн., рядок 150 «Необоротні матеріальні активи спеціального призначення» відновили знос на суму

232,00 грн. , а рядок 130 «Білизна, постільні речі, одяг та взуття» зменшити на суму 232,00 грн. це помилково на

початок року внесено знос.

              Ведеться бухгалтерській облік бюджетної установи відповідно до вимог Бюджетного Кодексу України.

Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність України», наказів Державного казначейства

України із застосуванням вимог Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ.

Керівник Віктор СУЛА

Головний бухгалтер (керівник ССП) Олена ЧЕРНОПЯТОВА

" 10 " січня 2022р.
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