
ПОЯСНЮВАЛЪНА ЗАПИСКА
за 2019 рт

Установа

Територ1я

Оргашзацшно-правова форма
господарювання

Комунальний дошюлышй навчальний заклад Л» 1
"Гвоздичка"

Вознесенськ

Комунальна оргашзац1я (установи, заклад)

за СДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

КОДИ

25877371

4810200000

430

Код та назва типово'Г вщомчо! класифшацп видатюв та кредитування м!сцевих бюджет!в 010 - Орган з
питань культури, национальностей та рел!пй

Перюдичтсть: р!чна

Короткий опис основноУ д1яльно(гп установи

1

КДНЗ №1 "Гвоздичка" д!е на шдстав* статуту, затвердженого
начальником Управлшня осв!ти ВознесенськоТ ьпськот ради 1 1.04.2000р.
Мюце знаходження: м. Вознесенськ. вул. Центра льна (Синякова), 16А
Голоною метою закладу е задоволення потреб громадян у
оздоровлен™, догляд], вихованш та навчанш д)тей дошшльного в!ку.

Найменування органу, якому пщпорядкована
установа

2

УПРАВЛ1ННЯ
ОСВ1ТИ
ВОЗНЕСЕНСЬКО!
М1СБКО1 РАДИ

Середня ч
прлцЕЕ

2

КДНЗ№1 «Гвоздичка» являеться самостийною юридичною особою, яка д!е на пщстав! Статуту. Джерело

ф1нансування-м!сцевий бюджет. Установа перебувае у вщдаш УПРАВЛШН1 ОСВ1ТИ ВОЗНЕСЕНСЬКО!
МЮЬКО'1 РАДИ.

Зпдно штатного розпису, штатних одиниць - 31,2; чисельшсть становить 26 чолов!к в т.ч. кер!вник - 1;
виховател! - 9;

спещал1сти 3; обслуговуючий персонал
14.

На 01.01.20р. по рядку балансу 1001 надшшли основн! засоби в сум! - 65260,00 (надшшло в!д загального
фонду - 34270,00 вогнегасники; надшшло в!д благод!йного фонду - 30918,00 магштш дошки, дитяч! столи, полки,
подушки; Г1грометр; занав!с; над!йшло вщ ЗОШ №8 столи кухонш Зшт.
72,00)

Над1йшло в!д благод!йного фонду КЕКВ 2240 - 1370,00 (ремонт та обслуговування
оргтехшки)

Деб1торська заборгован!сть по загальному фонду станом на 01.01.20р.
вщсутня

Кредиторська заборговашсть по загальному фонду станом на 01.01.20р. - вгдсутня

Заборговашсть по батьк!вськш плат! станом на 01.01.2020р. становить - Д-т — 6982,00; К-т —
25249,00

Нараховано амортизацию основних засоб!в у сум!
82412,00

Заборговатсть по захищеним статтям станом на 01.01.20р. В1дсутня.

Кредиторська заборговашсть по Л1карняним листам станом на 01.01.20р. - 808,43 (кошти залишились на
рахунку).

Зобов'язань взятих без В1дпов1дних бюджетних асигнувань не
мае.



Поточт

вщсутнь

Кер1вник

рахунки

Головний бухгалтер (кер!вник ССП)

" 17 "сгчня 2020р.

установах

СЕРБУЛОВА ОС

ПОГОТОВСЬКИИ С А

банюв


