
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
за перше півріччя 2019 року

КОДИ

Установа
за ЄДРПОУ 21733534

Територія Луцьк за КОАТУУ 0710100000

Комунальна організація (установа, заклад) за КОПФГ 430

Короткий опис основної діяльності установи Найменування органу, якому підпорядкована установа
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108 працівників

Керівник Дудич АМ

Головний бухгалтер (керівник ССП) Коломієць ВМ

" 04 " липня 2019р.

201900000009939632 АС  " Є-ЗВІТНІСТЬ "       ст. 1 з 1

Комунальний заклад "Луцький ліцей Луцької міської ради 
Волинської області"

Організаційно-правова форма 
господарювання
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 010 - Орган з питань 
культури, національностей та релігій
Періодичність: квартальна 
(проміжна)

Середня чисельність 
працівників

середньої освіти . Свою діяльність здійснює відповідно до Конституції України , чинного законодавства  у тому 
числі;  Закону України , " Про освіту", власного статуту . Джерелом фінансування основної діяльності є  кошти 
місцевого бюджету  та кошти  спеціального фонду місцевого бюджет . Бухгалтерський облік у ліцеї 
комп'ютеризований, із загальним виходом на Журнал- Головну  та звітність  у програмі "Афіна  - -Бухгалтерія".

Управління освіти Луцької міської ради Волинської 
області

        Кошторис доходів та видатків по  загальному  фонду установи , з урахуваннм змін , затверджено у сумі  14 660 794,00грн. 
Фактично за 6 місяців 2019 року надійшло коштів  8 002 738,80грн., що становить  54,7 відсотка  до річного кошторису.  По 
спеціальному фонду  зведений кошторис становить 2 389 550,26грн. За звітний період надійшло коштів  у загальній сумі 606 
664,16 грн., що становить  25,4 відсотка. 
        На початок звітного періоду по установі по установі рахувалась дебіторська заборгованість  по спеціальному фонду у сумі 
8563,34грн. по нарахованій батьківській платі  та кредиторська заборгованість по нарахованій платі за харчування  учнів ліцею 
у сумі  34862,65грн.. На звітну дату дебіторська заборгованість по спеціальному фонду становить 6718,76грн.( батьківська 
плата) та кредиторська – 19832,06грн.( за харчування учнів ліцею).

        По загальному фонду на початок 2019 року обліковувалася дебіторська заборгованість  по підписаній періодиці на 2019 
рік у сумі 30167,34грн.на звітну дату вона становить – 15093,43грн. крім того, на початок року у балансі відображено 
заборгованість по розрахунках з фондом соціального страхування з тимчасової втрати працездатності у сумі 32649,38грн.та на 
кінець звітного періоду дана заборгованість становить 51 474,28грн..
        Кредиторська заборгованість по загальному фонду на початок звітного періоду становила за платежами до бюджету 
6366,62грн. ( з лікарняних листків військовий збір та єдиний соціальних внесок);  26282,76грн, - допомога по лікарняних 
листках; 3040,50грн. – по нарахованих та невиплачених аліментах, яка виникла внаслідок повернення коштів на рахунок 
ліцею , по причині зміни карткового рахунка отримувачем. 
        На кінець звітного періоду  кредиторська заборгованість по загальному фонду  становить за платежами  до бюджету  
5125,97грн. ( з лікарняних листків утримано  військовий збір та єдиний соціальних внесок);  46348,31грн, - допомога по 
лікарняних листках;  та 683,60грн. по розрахунках з постачальниками  за роботи  та товар (  за 2 свідоцтва  про закінчення 
середньої базової освіти 6,24грн. та за повірку  ваг – 677,36грн.). 
        За півріччя установою отримано гранти та дарунки у сумі 95340,45грн. З них: благодійна допомога – 9978,00 9 продукти 
харчування), Волинське підприємство по торгівлі та постачанню- 15494,07грн.( підручники та книги) , управління освіти ЛМР 
– 27128,38грн. ( матеріальні цінності), БО « БФ «Оберіг» - 40760,00грн ( Одяг для дітей сиріт), ФОП Іванісік І.С. -1980,00грн 
(цегла). А також отримано 106.20грн. цільових коштів .
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