
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
за 2021 рік

КОДИ

Установа

Володимир-Волинський міжшкільний навчально-

виробничий комбінат
за ЄДРПОУ 20138930

Територія Володимир-Волинський за КАТОТТГ UA07020010010041660

Організаційно-правова форма

господарювання Комунальна організація (установа, заклад)
за КОПФГ 430

Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 011 - Орган

з питань молоді та спорту

Періодичність: річна

Короткий опис основної діяльності установи
Найменування органу, якому підпорядкована

установа

Середня чисельність

працівників

1 2 3

Володимир-Волинський міжшкільний навчально-виробничий комбінат знаходиться по вул.Луцькій, 117

м.Володимир-Волинський, Волинська обл., 44700 Основні види діяльності установи за КВЕД: 85.32

Професійно-технічна освіта 14.14 Виробництво спіднього одягу 16.23 Виробництво інших дерев'яних

будівельних конструкцій столярних виробів 47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих

магазинах Розпорядник вищого рівня - Управління з гуманітарних питань

Установа належить до Міністерства освіти України 18 чол.

        Дебіторська та кредиторська заборгованість загального та спеціального фондів станом на 01.01.2022 р.

відсутня. Немає причин виникнення простроченої дебіторської та кредиторської заборгованості. Станом на звітну

дату прострочена кредиторська заборгованість за КЕКВ відсутня. Станом на 01.01.2022 р. кредиторська

заборгованість за бюджетними зобовязаннями, не взятими на облік органами Казначейства відсутня. Дебіторська

та кредиторська заборгованість за бюджетними програмами станом на 01.01.2022 р. відсутня. Додаток 1 "Звіт про

надходження та використання коштів загального фонду (форма №2м): загальна сума планових асигнувань по

загальному фонду становить 1044017,67 грн., на звітний період 2021 р. отримано асигнувань - 1015405,75 грн.

Загальна сума проведених касових видатків становить 1015405,75 грн. Залишок коштів в органах

Держказначейства станом на 01.01.2022 р. становить 21331 грн. за даними форми №1-дс "Баланс". Фінансовий

результат на початок року (рядок 1420) становить (-1408533 грн.) на звітну дату - (-1501909 грн.). У фінансових

результатах профіцит за звітний період в формі № 2- дс код рядка 2390 становить (-93376 грн). Інформація про

ліквідовані, приєднані та створені структурні одиниці відсутня. Протоколи про порушення бюджетного

законодавства не складались.

Керівник Анатолій ЯКИМЧУК

Головний бухгалтер (керівник ССП) Віталія ГОРБАЧ

" 18 " січня 2022р.
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