Додаток 10
до Порядку складання фінансової та
бюджетної звітності розпорядниками та
одержувачами бюджетних коштів

П О ЯСНЮ ВАЛЬНА ЗАПИСКА
за І-квартал 2018року.
Коди
Установа Комунальний заклад «

Закарпатська обласна бібліотека для

за СДРПОУ

0043581.7

за КОАТУУ

2110100000

за КОГІФГ

430

дітей та юнацтва» Закарпатської обласної ради
Територія

м. Ужгород

Організаційно-правова форма господарювання

430 установа

Код та назва відомчої класиф ікації видатків та кредитування державного бюджету
Код та назва типової відомчої класиф ікації видатків пі кредитування місцевих
бюджетів

010 Орган з питань культури , національностей та релігій к у л ь т у р и
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По загальному фонду на 2018рік затверджений
кошторис складає 5 005 600 гри.
Надійшло коштів за звітній період 1064200.00грн.
Касові видатки склали 1003972.74 гри., що не
перевищує кошторисні призначення.
Залишок коштів за звітній період- 60227.26грн.
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Закарпатська
обласна бібліотека для
дітей та юнацтва -це
інформаційний,
культурний , освітній
заклад, що забезпечує
реалізацію
конституційного права
дітей та юнацтва на
вільний доступ до книг,
інформації,
знань,
залучення до цінностей
національної
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світової
кул ьшур н,
науки та освіта.

М іністерство
культури і
туризму

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕР.
КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СЛУЖБИ VI
>< ч ю а о п а Т ї ' к ЮЙ ОВЛА

Керівник

Примітка

Н И К ІВ

року та на кінець звіти, періоду відсутня.
К т - заборгованість по загальному фонд) на початок
року та на кінець звітного період) відсутня.
По спеціальному фонд) на 2017 рік затверджено
кошторисом 107500.00грн.
Залишок на початок року складає 831.82 гри.
Надійшло коштів за звітній період 2781,60грн.
Касові видатки складають 3227і рн.
Залишок на кінець звітного періоду 386,42 гри.
Дт - заборгованість по спеціальному фонд) на поч.
рок) та на кінець звіти, періоду відсутня.
К т - заборгованість по спеціальному фонду на
початок за на кінець звітного періоду відсутня
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