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Фiнансова звiтнiсть:
Форма ЛЪl-дс Баланс по р. 1001 первiсна BapTicTb осцовних засъбi" на звiтну дату стацовптъ 464|112

грц,, що дорiвнюе р. 1400 << Внесений капiтал> Балансу. За За 1 кварт€lл 2021 року надiЙшло основних засобiв тамалоцiнних необоротних матерiальних цiнностей на суму tiзl5,44rрн,^ з'них отримано безкоштовно
бiблiотечний фонд На СУ]!{У_ 6972,46 грн, отримано безоппатно вЙ вiдцiлу освiти на суп{у З08З,00 грн.,
приведення IHMA до вимого буtгалтерського облiку(перенесено з paxyHKiB запiсiв) на суму ЗЗtS,ЬВ грн. Вибуло
основних засобiв та малоцiнних необоротних матерiitJlьних цiнностей на суму 3307,i2-rрп, По р. 1002 знос
становитЬ 2866067 грп, ПрИ введеннi в експлуатацiю та при вибуттi ,rup*o"ur,u u*орr".чцi" на IНйД у розмiрi50Уо 8245,58 грн., i списацо при вибуrтi 3З07,12 трн.

протягом звiтного перiоду були придбанi запаси на суму 103961,04 грн та витраченi на потреби установи на
суму 110213,23 грн., {

ЗалишоК коштiВ у казначейСтвi пО заг€}льномУ фондУ становитЬ 2162,45 ЦРн., ЩО вiдповiдае р. 010 ф. Nэ2м.,по спецiальному фонду 6,798,40 грн., що вiдповiдае р. 010 ф.J\ъ .4_1м, ,u Ъzgз,'lZ |рн,- з€UIиIлок коштiв по
лiкарпяних, якi надiйшли в останнiй день мiсяця. /

.Щебiторська заборгованiсть за 1квартм 2021 за розрахунками iз соцiального страхування становить4Og25,52
|РН., щО вiдповiдае p.ll40 ф. Nчl-дс.та довiдки про дебiторську та кредиторську заборгованiсть за операцiями, якi
не вiдображаються у формi Ns7д,Jф7м (,Щодаток 26),. кредиторська забЬрго"чrri.ru 

"rur,o"""" 
50219,24 грн.

Накопичеllий фiнансовий результат на кiнець звiтного перiоду p.l420 ф.l-дс становить -зз22з05 грн., який
скJIадаеться з накопичуваJIьного фiвансового результату-2568466 грн. (за MiHycoM списаних осЕовних засобiв
на сумУ 3308,00 грн. , i виправденIuI помилок минулого перiоду, якi Ъули вiднесjнi на фактичнi видатки i списанi
на накопичувальний ф!нансовий результать в кiнцi року -10790 ,00) та фiнансового резудьтату поточного перiоду
753839 грн .

Поточнi зобов'язання за звiтний перiод складають 853З20,00грн., з них кредиторська заборгованiсть 7з4849
rPH., 68252грн. зобов'язання 3а внутрiшнiми розрахунками, ьа заборгованiсть^ по вицдатам соцiального
cTpaxyBaHIU{ 50219, що вiдповiдае,Щовiдки про дебiторську та кредиторську заборгованiсть за операцiями, якi не
вiдображаються у формi Ns7дjФ7м (.Щодаток 26).

Форма Ns2-дс Рядок 2010 ф.Ns2-дс становить 38з5?84 грн.,що вiдповiдае гр.. 7 ф.2м.
Рядок 2020 становить l61685, що вiдповiдае гр..9 р. 020 ф.4-1.
Рядок 2050 становить З2O8грн , що вiдповiдае гр.. 9 р.OаOф.а-1.
Бюджетна звiтнiсть
Форма J'ф2м КПК 0611021 Затверджено план асигнувань в cyMi 1295999,00 грн. Надiйшло коштiв

1048027,69 ГРН., KacoBi ВИДаТКИ становлять 1045880,86 грн. Залишок коштiв на кiнець мiЬяця становить 2146,8з
грЕ.
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2 з
Оtrирська загальноосвiтня ш(ола 1-I|I сцпенiв ОхтирськоТ MicbKoi радrc юридичвою особою, Mre
ре€Фрацiйпi рцуrки в оргавах !ержавноi кваачейсЙоi служби. ЗtiШ l-UI еутепЬ здiйспюе свою
освiтню дiяльпiшь вiдповiдпо до Ковоитуцii Украiяи, Закону Украtlи <Про oiBiT1o>, iнших законiв та
Еормативно-правових aKTiB. Згiдно лiцензlвшш ооновпою фlъкцiею зашцу с навч&пя та вцовщ
молодi.

Засноввиком ЗОШ I-III сryпеFiв .lф i €
територiшьяа громада в особi Охшрсько'i Micb(oi
радп. УповвомжеЕим оргавом з пtтань ocBimboi
дiяьностi та в межц повЕовцень, ввЕачевж
]аконаw та устаяовчими донJментами, с вiдiл
освiти Охтирськоi Micbкoj ради, ,кий здiйсше
коордипацiю дiшьпостi Зашцу,
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"''Рr?lIf#I""Н]j"r'"1ll::i""'#iJffiir;,tlЪаСИгнувань 
в cyMi з4з9482,00 грн. надiйшло коштiвФорма J\!2M КПХ 0,61t20O Зч"""Й"rо плац асигнуванlГРН,, KacoBi ВИДаТКи:ууу_1_209+,sz-rfi'зал;*;;;;i;?#,1Ъg1;',ЖillХ"'J"#т;,#нхшло коштiв l2l10,14

*."ftlЖ*ЪЖ.iib:r'J'#*'fi"'o плаЕ асигнувань в Ъумi z+оз+,оо .р". надiйшло коштiв 4120,11 грн.,

""*rТ;О#;#;Ъ Ж1 
061106l ^Зu"u"Ро*""о 

Iцtit' асигнувань в cyMi 8з000,00 грн. надiйшло коrптiв 0 .рн., KacoBi
Форма Nр4-1м по спецiальному фонду:КПК 0б11021 ОТРИМаНО ЗitЛИШОК *Ь-Ъ;* '7724,29 

|рн. затверджепо кошторис 680071 грн., надiйпrло доходiв
За ЗВiТНИЙ ПеРiОД |64892,89 ЦР"l""- iu 

"о"оr"" (батькiвська 
-1r1_]u харчуванy учнiв) -161685,з0 грн., вiд;:;ffi,##Тl-Ч:Ъ;п;,о]о'ff;]Ь *",, Ku"o"i й-,;;;;;;;;" rosBlB,zi-fii.",*"*o* ца кiнець звiтного

Форма ЛЪ4-3м по спецiаrrьному фондукПк0611200 за
кIIк 061061 .u",тВеглжено 

кошторис 27470 грн.,надiйшло коштiв 0 грн KacoBi видатки 0,00 грн"
КПК 06102l .чr,"Ч*""О 

КОШТОРИС 982707'88ГРН,, НаДiйШЛО КоштiвЬ.рr, uч"*i'*идатки 0,00 грн.
Форма *rr'"ОО*"НО 

КОШТОРИС 55000'00 ГРН,, НаДiйШЛО КОШтiв О .рr, *u"o"i""ouro" 0,00 грн.

*ооЖТ"::ijrl"ýlЭЪ"S;i:+#fffl";;fl"r.fiж;i.на 01.04.202lpoKy - l2ll55,зз грн. _ цевицлачена

.uooЖT"::ljT;"ýJ."#HЁi:i;itrH"#;ffi;fiж#'Ha 01.04.202lpoKy - 606251,19 грЕ. _ невиплачеца

."o"ЖT.,::#:j?*Ti#;;fi:{jf"J#H*,};.;;x на 01.04.202lpoKy - 7442,78 грц. - невиплачеЕа

Керiвник

Головний бухгалтер (керiвник ССП)
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