
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
за перше півріччя 2020 року

КОДИ

Установа

Тернопільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів

№13 імені Андрія Юркевича Тернопільської міської

ради Тернопільської області

за ЄДРПОУ 39964974

Територія Тернопіль за КОАТУУ 6110100000

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

ТЗОШ І-ІІІ ст.№13 ім.Андрія Юркевича ТМР Тернопільської області заснована шляхом реорганізації

ТНВК "Школа-ліцей №13" в 2015 році.Державна  реєстрація №16461350000009863 від 25.08.2015

р.Основний вид діяльності 85.31 Загальна середня освіта

Управління освіти і науки Тернопільської міської

ради Тернопільської області

75

         Код 1020 балансу - взяті на облік нематеріальні активи - документація "Стадія проект влаштування

АІТПЦО" в сумі 1185,00 грн.;

         Код балансу 1140- дебіторська  та кредиторська (код балансу 1595) заборгованість по виплаті допомоги по

тимчасовій непрацездатності в сумі 7918,70грн., додаток 26, код 012- на початок року;

         Код балансу 1200 -  дебіторська  заборгованність – витрати майбутніх періодів, ,ф.№7м, дод.№23, оплачена

зі спецфонду та загального фонду підписка періодичних видань на 2020рік в сумі 10493,91 грн.;

         Код балансу 1545  - кредиторська заборгованість на 01.07.2020 р.- 35126,77 грн., в т.ч. прострочена 567,00

грн.,( по розрахунках за товари та послуги), виникла в звязку з недофінансуванням , додаток №19;

            Форма №2-дс:

         Код 2010 – 5979059,23 грн.= (надійшло по ф.№2м- 5809850,29 грн., + ф.№4-3м-173114,94грн.=

5982965,23грн., з них вилучено з доходу за придбані МНМА по ф.№2м – 3906,00грн.);

        Код 2050 – ф.№4-1м, надійшло коштів за здані в оренду приміщення в сумі 19088,13 грн. (надійшло всього

по ф.№4-2м -23462,13грн. - вилучено за придбані МНМА - 4374,00 грн.)

        Код 2130 - ф.№4-2м надійшло коштів від благодійних внесків 1680,00 грн.(надійшло всього 11844.00 грн.-

вилучено з доходу отриманий дарунок МНМА - 10164,00 грн.)

        Всього придбано і вилучено з доходів МНМА на суму 18444,00 грн.;

        Отримано безкоштовно підручників на суму 3444,21 грн.  Всього віднесено на внесений капітал -  21888,21

грн.

         Код 2210 - витрати по ф.№2м , ф.№4-1м, №4-3м = 5959875 грн.;

         Код 2250 – 5071,39 грн., в т.ч.:по КЕКВ 2250 - 2299,39 грн. витрати на відрядження , КЕКВ 2282 - 2772,00

грн.,витрати на проходження курсів по цивільному захисту;

         Код 2310 - 4500,00 грн., виплачені стипендії учням школи;

Керівник Руслан ВАВРИЧУК

Головний бухгалтер (керівник ССП) Людмила БУТЕНКО
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