
Д од аток  10
до Порядку складання фінансової та бюджетної 
звітності розпорядниками та одержувачами 
бюджетних коштів звітності фондами 
загальнообов’язкового державного соціального і 
пенсіонного страхування (пункт 4 розділу II)

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
За 9 місяців 2018 рік.

Коди

Установа КЗ «ХС НВК» ХОР_____________________________________заЄДРПОУ 14087938
Територія Харків, вул. А рхітекторів 36 А, Ш евченківскій р-н______________________ заКО А ТУ У  6310136300
Організаціґіно-правова форма господарювання комунальний заклад________  ____________  заК О П Ф Г 430
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету__________
Код та назва типової відомчої класифікації видатків місцевих бюджетів 06 Департамент науки і освіти Харківської обласної 
державної адміністрації
Періодичність: квартальна, річна.

Короткий опис основної діяльності 
установи

Назва органу 
управління, у віданні 

якого перебуває 
установа

Середня
чисельність
працівників

Примітка

1 2 3 4
К З« ХС НВК» ХОР 

.ймається вихованням та 
навчанням глухих дітей, 
виробничою практикою 
Фінансово - господарча 
діяльність НВК
здійснюється на основі 
кошторису.

Джерелами формування 
кошторису є:
- кошти обласного бюджету;
- кошти освітньої субвенції ;
- плата за послуги, 
надаються бюджетними 
установами згідно Постанови 
Кабінету Міністрів України 
№796 від 27.08.2010р.

добровільні грошові 
внески,
пожертвування підприємств, 
установ, організацій, окремих 
громадян, батьків, фізичних 
осіб.

Департамент науки і 
освіти Харківської 
обласної державної 

адміністрації

114 чоловік Додатки: 5, 6, 8, 9, 11, 12,13, 14, 15, 
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25с/ф, 
26, 27„ 29 не додаються у зв'язку з 
відсутністю даних.

Бухгалтерський облік ведеться у 
меморіально - ордерній системі.
За9 місяців 2018рік профінансовані 
асигнування загального фонду 
складають 16496641 грн. 00коп.
Касові видатки 13077119грн56коп.
Не освоєні ліміти 3978985грн.44коп, 

а саме:
-ПОКЕКВ2110- 2685351грн.90коп.
- залишилися кошти по заробітній 
платі у зв’язку з економією за 
рахунок по лікарняних листах та 
нерівномірного розподілу лімітів.
- по КЕКВ 2120 -  625384грн.94коп. 
за рахунок лікарняних листів та 
нерівномірного розподілу лімітів.
- по КЕКВ 2210 - 187216грн.16 коп. 
у зв’язку з нерівномірним 
розподілом лімітів. Були надані 
додаткові кошти, на які потрібно 
проводити тендерні закупівлі.
- по КЕКВ 2230 не освоєні ліміти у 
сумі 185478грн.62коп.Були проведені 
тендерні закупівлі на яких було 
зменшено суму на придбання 
продуктів харчування .
-по КЕКВ 2240 не освоєні ліміти у 
сумі22033грн.60коп. 
нерівномірно розподілені ліміти
-  по КЕКВ 2250 не освоєні ліміти у 
сумі2723грн.80коп.Вони будуть 
освоєні у жовтні на відрядження 
В.о. директора.
- по КЕКВ 2270 не освоєні ліміти у 
сумі719169грн.42коп.,які утворилися



з нерівномірним розподілом лімітів 
.Залишки лімітів будуть використані 
на протязі жовтня-грудня 2018року. 
Залишок на спеціальних рахунках - 
10385,79 грн. -  це доходи від 
господарської діяльності за минулі 
роки та реалізації майна у 
сумі 1954,80 (реалізація склотари)

Кошти у сумі 4,25 грн. -  це кошти, 
які залишилися для дітей сиріт.

Поточних рахунків в установах 
банків не маємо.
з

Нараховано знос на необоротні 
активи за 9 місяців 2018 року у 
сумі282037грн.

У додатку 2 «Звіт про фінансові 
результати» відображені зміни 
фінансового результату за 9 місяців 
2018 року у сумі 3760747грн.
Доходи спеціального фонду по 4/1 
нараховані у сумі 1954,80грн.
У формі 2дс - відображені доходи 
загального фонду за винятком 
коштів на придбання меблів та 
необоротних активів у сумі527922 
грн.
Було зроблено коригування 
фінансового результату внесеного 
капіталу на суму 6505392 грн. 
нарахованого зносу основних 
засобів, які надійшли до 01 січня 
2017року. Списано основних
засобів та необоротних активів за 
період з01.01.2017року. по 
01.10.2018 року на суму 68264грн.

Керівник

Головний бухгалтер 

04жовтня 2018 р.

(підпис)

(підпис)

__Г.І. Кукліна
(ініціали і прізвище)
Г.С. Савченко

(ініціали і прізвище)


