
 
                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                       
 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
                              за ІІІ квартал 2017 р. 
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Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету_____  
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів_ 

10-Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації 
 

Періодичність: квартальна, річна. 
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73   Згідно з положеннями Бюджетного Кодексу України, відповідно до Рішення Харківської обласної ради 3-ї 

сесії, 7-го скликання від 23.02.2017 № 392 – VII «Про внесення змін до Рішення Харківської обласної ради 

від 08.12.2016 №330-VII «Про обласний бюджет на 2017 рік та додатків до нього», фінансування ліцею у 

2017 році здійснюється з бюджету Харківської області. У зв’язку з цим змінився головний розпорядник в 

мережі казначейського обслуговування. 

  Залишки активів, власного капіталу та зобов’язань, які рахувалися на балансі ліцею станом на 01.01.2017 з 

підпорядкуванням головному розпоряднику – Відділу освіти Люботинської міської ради передані в 

повному обсязі до мережі нового розпорядника – Департаменту науки і освіти Харківської обласної 

державної адміністрації. За фактом передачі 24.02.2017 складений фінансовий звіт з ліквідаційним 

балансом за мережею минулого головного розпорядника.  

  Бухгалтерський облік в установі ведеться журнально-ордерною системою. 

  За  9місяців 2017р. виправлень помилок минулого року не проводилося. 

  Фінансування ліцею у звітному періоді здійснювалося, відповідно до затверджених лімітів та фінансових 

зобов’язань, зареєстрованих в органах казначейської служби.  

Невикористані ліміти станом на 01.10.2017 складають за коштами додаткової дотації – 573881,64грн., 

 в тому числі: 

КЕКВ- 2110- 24761,82грн. – економія за рахунок вакантних посад 5-ти майстрів в/н у вересні 2017 року, 

залишок буде використаний у 4-му кварталі 2017р. після коригування штатного розпису з 01.10.2017 за 

результатами виконання плану вступної кампанії; 

КЕКВ- 2120- 3000,00грн. – залишок буде використаний у 4-му кварталі 2017р.; 

КЕКВ- 2210- 54396,87грн. – за рахунок меншої кількості учнів-сиріт, що вступили на навчання на яких 

планувалися кошти на придбання одягу і взуття та не закуплених матеріалів на ремонт котельні, залишок 

буде використаний у 4-му кварталі 2017р.; 

КЕКВ- 2240-107510,63грн.- за рахунок не сплаченої запланованої послуги по ремонту котельні (сума-

91597,20грн., акт виконаних робіт підписаний 03.10.2017) та економія за укладеними договорами на ремонти 

по факту виконання, ліміти будуть використані у 4-му кварталі 2017р.; 

КЕКВ- 2250-201,76грн.- економія буде використана у  4-му кварталі 2017р.; 

КЕКВ- 2272- 27119,24грн.-  за рахунок  меншої ціни, ніж було заплановано та постійних перебоїв 

водопостачання з технічних причин міської водомережі. Економія буде використана у разі підвищення 

тарифів; 

КЕКВ- 2273- 84007,27грн.- за рахунок нерівномірного розподілу лімітів. Економія буде використана у  4-му 

кварталі 2017р.; 

КЕКВ- 2275- 221196,00грн.- за рахунок нерівномірного розподілу лімітів. Економія буде використана у  4-

му кварталі 2017р.; 

КЕКВ- 2720- 41584,05грн.-за рахунок нерівномірного розподілу лімітів. Економія буде використана у  4-му 

кварталі 2017р.; 

КЕКВ- 2730- 10104,00грн.-за рахунок не наданої довідки про працевлаштування випускницею-сиротою на 

яку запланована виплата матеріальної допомоги. Економія буде використана після надання довідки; 

У зв’язку із зміною головного розпорядника коштів, вхідні залишки балансу на звітну дату не відображені. 

   Дебіторська заборгованість станом на 01.10.2017 складає 91232,00грн., в тому числі: 

- 89373.00грн.- поточна заборгованість за доходами спеціального фонду за платне навчання, яка буде 

погашена протягом 2017 року.; 

- 1858,74грн. – за видатками загального фонду на передплату періодичних видань на 2017рік.  

Простроченої дебіторської заборгованості ліцей не має. 

   Кредиторської заборгованості на 01.10.2017 ліцей не має. 

 Надходження спеціального фонду склали 49381грн.  (за платне навчання- 47981грн.; за послуги з 

користування актовою залою – 1400грн.).  Надходження від благодійних внесків у звітному періоді склали 

69849,57грн. (у натуральній формі-55049,57грн.; у грошовій- 14800грн.). Надходжень коштів для виконання 

окремих доручень та інвестицій не було. 

  Рахунків  в установах банків, крім казначейства  ліцей не має. 

  За звітний період 2017 року придбано основних засобів, та введено в експлуатацію на суму 

123631грн.(стр.бал.1450): 

- заг.фонд КЕКВ-2210– 105267грн.- пральна машина, світильники,лічильник води, комп.техніка,меблі та   

  побутова техніка для гуртожитку; 

- натур.надходження КЕКВ-2210- 2788грн.- лічильник води; ноутбуки для класних кімнат,прапори України; 

- натур.надходження КЕКВ-3110- 15576грн.-ноутбуки для класних кімнат та костюми для гурткової роботи; 

  На суму вилученого капіталу на придбання основних засобів у формі 2дс зменшені показники надходжень 

за КЕКВ 2210: загального фонду на 105267грн. (стр.2010), спеціального фонду 2788грн.(стр.2130). 

  Разом збільшено запасів на суму  719399,84грн. за рахунок придбання канцтоварів, будматеріалів для 

поточного ремонту приміщень, картриджів для принтерів, матеріалів для поточного утримання приміщень 

та палива для котельні. Зменшені запаси  на суму 632507,81грн. за рахунок списання канцтоварів, матеріалів 

для утримання та ремонту приміщень і палива. 

   Звірка показників фінансового результату на початок року і кінець звітного періоду, відображеного в 

балансі, з показниками фінансового результату за формою 2дс мають розбіжність на суму фактичного 

фінансового результату на 01.01.2017, у зв’язку з переходом до мережі нового розпорядника- 607119грн. 

   Крадіжок і нестач за звітний період не виявлено.Залишок суми крадіжок і нестач, який обліковується на 

забалансовому рахунку з грудня 2016 року, на суму- 50098грн. буде списаний після отримання 

повідомлення про закриття справи з дослідчих органів. 

Керівник   ___________________    _Агєєва О.О.________ 
    (підпис)      (ініціали, прізвище) 

Головний бухгалтер ___________________    _Бездітко Т.Л._____________ 
    (підпис)      (ініціали, прізвище) 

«_04__»___10___2017___року 


