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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
і ч  2020 рік

Держ авний професійно-технічний навчальний заклад 
"Реутинський професійний аграрний ліцей"
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Державний професійно-технічний навчальний заклад  "Реутинський професійний аграрний ліцей" с 
державним закладом другого атестаиійного рівня ,ш о забезпечує реалізац ію  права громадян на здобуття 
професійно-технічного та повної загальної середньої освіти . Л іцей здійсню є підготовку робітників високого 
рівня кваліф ікації ,як правило з числа випускників освітн іх  навчальних закладів на основі базової загальної 
середньої освіти, а також підготовки та підвищ ення і незайнятого населення. Д ерж авний професійно- 
технічний навчальний заклад "Реутинський професійний аграрний ліцей" може здійснювати допрофесійну 

отовку учнів загальньоосвітннх закладів , продовжувати діяльність щодо розвитку здібностей молоді та 
Н ^ ш б н е н н я  знань з окремих навчальних предметів професійного спрямування.

Управління освіти  і науки Сумської ОДА 54 !

Звіт про надходження та використання коштів загального ф онду (форма № 2м ) надійш ло коштів за 2020 рік на загальну 
суму 9 217 086,22 гри. Заробітна плата КЕК В  2111- 5736438,83 гри. Н арахування на оплату праці К ЕК В  2120 -1263836,77 
грн. П редмети ,матеріали , обладнання та інвентар КЕКВ 2210- 325211,75 грн.М едикам енти та прев"язувальні матеріали 
К ЕКВ 2220 -20528,95 грн.П родукти  харчування КЕКВ -2230- 117302,05 грн. О плата послуг (крім комунальних) КЕКВ 
-2240- 87876,51 грн.О плата електроенергії К ЕКВ -2273-467499,36 грн.О плата інш их енергоносіїв  та інших комунальних 
п ослуг КЕКВ -2275 - 335550,00 грн.О крем і заходи по реалізації держ авних (регіональних)програм  ,не віднесені до 
заходів розвитку КЕКВ 2282-4812,00 грн. С типендія КЕКВ 2720 - 856942,00 грн.Гнші виплати населенню  К ЕК В -1088,00 
грн. Звіт про надходження і використання кош тів .отриманих як плата за послуги (ф орма № 4 - їм ) надійш ло коштів за 
2020 рік 212132,30 грн. За послуги , що надаю ться бю дж етними установами згідно з їх основною  діяльністю  на суму 
0,00 грн.В ід додаткової (господарської )д іяльності на суму 212132,30 грн. Касові за зві сний період оплата праці КЕКВ 
2111-79751,32 грн.Н арахування на оплату праці КЕКВ 2120- 18075,06грн. П редмети , матеріали .обладнання та інвентар 
КЕКВ 2210 -45985.06 грн.П родукти харчування КЕКВ 2230-37357,44 грн. О плата послуг (крім  комунальних) КЕКВ 
2240-7422,35 грн. О плата електроенергії КЕКВ 2273- 15833,75 грн.Інш і поточні видатки КЕКВ - 2800 - 8,72 грн. Звіт про 
надходження і використання кош тів .отриманих за інш ими дж ерелам и власних надходж ень (ф орма № 4-2м ) надійш ло 
коштів за звітний період 81848,68 грн.П редм ети , матеріали , обладнання та інвентар К Е К В -2210-81848,68 грн. Звіт про 
ф інансовий результат за 2020 рік (форма № 2 -д с) зм енш ено код рядка 2210 на суму 41300,00 грн.В зв"язку проплатою

• кредиторської заборгованості 2019 року, яка була внесена на поповнення капіталі,ного результату . Зменш ено код рядка 
020 на суму 44414,00грн. взв"язку з надходж енням дебідотської заборгованості , яка була внесена на поповнення 

капітального результату . К ерівник (посадова особа) Валерій ЧЕЧЕЛЬ Головний бухгалтер (спеціаліст, на якого 
покладено виконання об о в ’язків бухгалтерської служ би) Лідія С ТРІІК У Н

Керівник

Головний бухгалтер (керівник ССП)

” 12 " січня 2021р.
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