
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
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КОДИ

Установа

Черкаський гуманітарно-правовий ліцей Черкаської

міської ради Черкаської області
за ЄДРПОУ 25207937

Територія Черкаси за КОАТУУ 7110100000

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

Черкаський гуманітарно- правовий ліцей ЧМРЧО – це державний навчально-виховний заклад, що

розташований  у м.Черкаси, вул.Надпільна ,291

 Має відокремлене майно, самостійний баланс, розрахункові рахунки.

 Майно ліцею формується за рахунок бюджетного фінансування через Департамент освіти та

гуманітарної політики  Черкаського міськвиконкому, доходів від надання платних послуг населенню,

добровільних внесків приватних осіб.

           Гуманітарно- правовий ліцей використовує в своїй діяльності механізм господарювання, який

об'єднує бюджетні та позабюджетні надходження в єдиний фонд фінансових ресурсів.

Установа має відокремлену бухгалтерію,

підпорядковану Департаменту освіти та

гуманітарної політики Виконавчого комітету

Черкаської міської ради.

42 особи

        Дебіторська заборгованість по виконанню бюджету  на 01.01.2020 -  відсутня.

        Кредиторська заборгованість по виконанню бюджету  на 01.01.2021  КЕКВ 2240 -7995,00грн .

        Прострочена кредиторська та дебіторська заборгованість на 01.01.2020 -відсутня

Прострочена кредиторська та дебіторська заборгованість на 01.01.2021 -відсутня

        Дебіторська та кредиторська заборгованість установи за операціями, які не відображаються у формі  №7д,

№7м “Звіт про заборгованість за бюджетними коштами ”(додаток 25):

         

        станом на 01.01.2020.- складає 2570,08грн заборгованість за ФСС по лікарняним за грудень 2019 року, та

2835,58грн заборгованість перед працівниками з врахуванням лікарняних за листопад 2019 року що є залишком

на 01.01.2020 .  Станом на 01.01.2021 складає  заборгованість 29515,85грн -лікарняні ФСС за грудень 2020 ,

профінансовані та виплачені у січні  2021

Взяття зобов"язань без відповідних бюджетних асигнувань не відбувалось.

Порушень бюджетного законодавства не відбувалось, попередження та  протоколи не складались.

Ліцей не має поточних рахунків в установах банків.

Ліцей платник Податку на додану вартість .                                                             Списання кредиторської та

дебіторської заборгованості не було.       Іноземні гранти не отримувались і не використовувались.    в 2020 році

проводилось списання активів придбаних у минулих періодах .

Керівник Віктор ГАЙДУК

Головний бухгалтер (керівник ССП) Тетяна КІМ
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