
\;
Додаток 10
до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та 
одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами 
загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного 
страхування 
(пункт 4 розділу II)

У станова

Т ериторія

О рганізац ійно-правова форма господарю вання

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
за І квартал 2018 р.

Тернопільська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат 1-111 
____________ ступенів Тернопільської обласної ради_____________

________________________м. Тернопіль________________________

__________ Комунальна організація (установа, заклад)___________

за ЄДРПОУ 

за КОАТУУ 

за КОПФГ

Код та  назва відомчої класиф ікац ії ви датк ів  та  кредитування держ авного
бюджету

Код та  назва типової відомчої кл аси ф ікац ії ви датк ів  та  кредитування 
місцевих бюджетів

Г^,__дичність: квартальна, річна.

Коди

14028539

61 10100000

430

06 Управління освіти і науки Тернопільської ОДА

К ороткий  опис осн овн о ї д іяльн ості устан ови Найменуван 
ня органу 

управління, 
до сфери 

управління 
якого 

належить 
установа

С ередня
чи сельн ість
п рацівників

П рим ітка

1 2 3 4

Тернопільська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ 
ступенів Тернопільської обласної ради фінансується з обласного

бюджету, розташована у м. Тернополі по вул..Л.Українки,9А. 
Установа має відкрито в ГУДКСУ у Тернопільській обл.. 2 

реєстраційні рахунки загального фонду,2 реєстраційні рахунки 
спеціального фонду, 1 рахунок по виплатах з ФСС з ТВП.

Загальна кількість вихованців станом на 01.04.2018 р.-152 осіб. 
Кількість дітоднів за 1 квартал 2 0 18р.становить 5162. Вартість 1 

дітодня становить-69,45грн.(по загальному, спеціальному фондах). 
Протягом звітного періоду надійшли добровільні пожертвування від 

юридичних осіб в сумі 14639.47грн у натуральному виразі: 
корпорація ББК «Україна» -14639.47грн(одяг б/к 
4500,00грн,господарські товари-5361,07грн,продути харчування- 
4778.40грн)
Кредиторська заборгованість станом на 01.04.2018 р. становить 

97858.42грн а саме: КЕКВ 2271 заборгованість по оплаті за 
теплопостачання .

126

Дебіторська заборгованість по КЕКВ 2111 становить



,321,83грн.(заборгованість по зарплаті -дотація).Розбіжність по 
фінансових результатах станом на звітну дату становить 
24572,53грн( списання малоцінних і швидкозношуючих предметів 
,які придбані у минулих роках)

Керівник

Головний бухгалтер

"10" квітня 2018 року

І.М.Смачило__________
(ініціали, прізвище)

О.А.Сулима___________
(ініціали, прізвище)


