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Періодичність: квартальна

(проміжна)

Короткий опис основної діяльності установи
Найменування органу, якому підпорядкована

установа
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1 2 3

Міжрегіональний Центр професійної перепідготовки звільнених у запас військовослужбовців за

правовим статусом є юридичною особою державної форми власності. Основний вид діяльності

навчального закладу є професійно-технічна освіта.

Департамент освіти і науки 123

        У формі 1-дс "Баланс" по рядку 1060 у гр. 4 відображено вартість витрат, пов'язаних з виробництвом

сільськогосподарської продукції. По рядку 1062 на кінець звітного періоду відображено залишок грошових

коштів в сумі 534103,52 грн, із них на реєстраційних рахунках в казначействі в сумі 528042,83 грн.  та на інших

рахунках в казначействі в сумі 6060,69 грн.  Дебіторська заборгованість загального фонду на початок року та на

звітну дату відсутня. На звітну дату по спеціальному фонду рахується дебіторська заборгованість за КЕКВ 2210 в

сумі 22831,65 грн., у зв’язку із здійсненням попередньої оплати періодичних видань на ІІ півріччя 2020 року.

Кредиторська заборгованість спеціального фонду на початок року та на звітну дату відсутня. У додатку 26

відобажено заборгованість по допомозі з тимчасової непрацездатності в сумі 6060,69 грн. Не зареєстрованих в

органах Держаного казначейства України фінансових зобов’язань, що обліковуються в складі кредиторської

заборгованості немає. Небюджетної кредиторської заборгованості немає. Інформації про дебіторську та

кредиторську заборгованість за бюджетними програмами, бюджетні призначення за якими законом про

Державний бюджет України звітний рік не затверджувались - немає. Протокол про бюджетне правопорушення не

складався. Поточні рахунки в установах банків відсутні. Міжрегіональний Центр адміністративних послуг не

надає.
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