
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
за дев'ять місяців 2020 року

КОДИ

Установа

Житомирська загальноосвітня школа I-III ступенів

№15 м.Житомира
за ЄДРПОУ 22059057

Територія Богунський за КОАТУУ 1810136300

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

Головною метою ЗОШ №15 є забезпечення реалізації права громадян на здобуття повної загальної

середньої освіти. Предметом діяльності загальноосвітнього закладу є загальна середня освіта. Освітня

діяльність загальноосвітнього навчального закладу - цілеспрямований процес надання систематизованих

знань про природу, людину, суспільство, культуру та виробництво засобами пізнавальної та практичної

діяльності, результатом якої є інтелектуальний, соціальний і фізичний розвиток особистості, що є

основою для подальшої освіти і трудової діяльності.

Департамент освіти Житомирської міської ради 61

        Станом на 01.10.2020 року в додатку №7 по спеціальному фонду рахується дебіторська заборгованість по

установі складає 995,50 грн., кредиторська заборгованість складає 21839,80 грн.- залишок по рахункам з

відшкодуванням завданих збитків та нараховані доходи по формі 2-дс. В додатку № 7 по загальному фонду

рахується кредиторська заборгованість, яка сладає по КЕКВ 2111-486943,34 грн., по КЕКВ 2120-88677,17 грн.

Прострочена кредиторська та дебіторська заборгованість відсутня. Не зареєстрованих зобов"язань не має.

Протоколи про порушення бюджетного законодавства не складались. Станом на 01.10.2020 року кредиторська та

дебіторська заборгованість з тимчасової втрати працездатності  відсутня. У формі 2 дс рядок 2010 зменшено на

суму 85202,10 грн.- це придбання малоцінних необоротних активів(цільове фінансування) та ряд.2130 на суму

20545,32 грн. - безоплатне надходження бібліотечних фондів. Депозитні операції не проводились. Залишки

коштів в іноземній валюті, що перебувають на поточних рахунках, відкритих в устновах банків відсутні. Залишки

коштів на інших поточних рахунках в установах банків відсутні.

Керівник Андрій ЖИГОРА

Головний бухгалтер (керівник ССП) Валентина МОРОЗ
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