
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
за перше півріччя 2021 року

КОДИ

Установа

Комунальний заклад Львівської обласної ради

"Львівський державний ліцей з посиленою військово-

фізичною підготовкою імені Героїв Крут"

за ЄДРПОУ 25556649

Територія Личаківський за КОАТУУ 4610137200

Організаційно-правова форма

господарювання Комунальна організація (установа, заклад)
за КОПФГ 430

Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 006 - Орган з

питань освіти і науки

Періодичність: квартальна

(проміжна)

Короткий опис основної діяльності установи
Найменування органу, якому підпорядкована

установа

Середня чисельність

працівників

1 2 3

КЗ ЛОР "Львівський державний ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Крут" -

це загальноосвітній навчальний заклад з посиленою військово-фізичною підготовкою. Головним

завданням закладу є навчання та виховання юнаків у віці 13-17 років у військово-патріотичному дусі та

підготовка їх до вступу у вищі військові навчальні заклади та заклади силових структур

Департамент освіти та науки ЛОДА 128

        Протягом січня - червня 2021 року на реєстраційний рахунок установи (по загальному фонду) надійшло

17241291,78 грн., касові видатки склали 17240471,69 грн., в тому числі по КПКВ 0611033- 6798459,43 грн. По

спеціальному фонду надійшло від оренди приміщень 14487,06 грн., продаж металобрухту 36 148 грн. Витрати за

обмінними операціями становлять 17958702 грн. Витрати за необмінними операціями становлять 66307 грн. - це

допомога дітям сиротам  та піднайом житла для військовослужбовців. Рядок 2860 в сумі 1330 грн.це ліквідаційна

вартість основних засобів на суму 1061 грн. та судовий збір - 269 грн. Фінансовий результат за звітний період

становить -4 797 782 грн. На фінансовий результат звітного періоду вплинуло списання запасів, які були в

залишках станом на 1 січня 2021 року. Станом на 01.07.2021 року кредиторська заборгованість 8844,36 грн. - не

оплачений рахунок за вивіз сміття. Станом на 1.07.2021 року дебіторська заборгованість за розрахунками з

Фондом соціального страхування становить 26771,73 грн, кредиторська заборгованість з виплати по лікарняних

листках - 38441,26 грн.
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