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КЗ КОР "Васильківська спеціальна школа Т-ТЇ ступенів" є бюджетною установою, що фінансується з 
обласного бюджету, належить до обласної комунальної власності та підпорядковується департаменту 
освіти і науки КОДА. Заклад забезпечує реалізацію прав дітей з важкими порушеннями мовлення на 
здобуття неповної загальної середньої освіти та здійснює заходи з реабілітації, проводить корекційно- 
розвиткову роботу з дітьми, що потребують корекції усного та письмового мовлення.

Департамент освіти і науки Київської обласної 
державної адміністрації
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Дебіторської заборгованості на початок 2020 року та станом на 01.04.2020 року за загальним та спеціальним 
фондами не рахується. Кредиторська заборгованість по загальному фонду КПКВ 0611030 станом на 01.04.2020-
- 45075,41 гри., а саме в розрізі КЕКВ: по КЕКВ 2120 - 3729,66 гри.; по КЕКВ 2210 - 20975,20 гри.; по КЕКВ 22^ 
-3200,00 грн.; по КЕКВ 2230 - 15180,55 гри.; по КЕКВ 2240 - 1990.00 грн.. Кредиторська заборгованість по 
спеціальному фонду на початок звітного року та станом на 01.04.2020р. не рахується. Бюджетних юридичних та 
фінансових зобов'язань, не взятих на облік органами казначейства за звітний період І квартал 2020 року немає. 
Взяття зобов'язань без відповідних бюджетних асигнувань не здійснювалося. Державні програми, бюджетні 
призначення за якими на звітний період не затверджувались, закладом не проводилися. Протягом І кварталу 2020 
року надійшло коштів по загальному фонду КПКВ 0611030 -3312287,91 грн.; касові видатки за І квартал 2020р. - 
3239314,71 грн. Станом на 01.04.2020 року залишок коштів на реєстраційних рахунках по загальному фонду в 
органах Казначейства - 72973,20 грн. Залишок коштів по спеціальному фонду на 01.01.2020р. - 10532,04 гри.; 
станом на 01.04.2020 року - 22532,04 грн. За І квартал 2020 року надійшло по спеціальному фонду: в грошовому 
виразі - 12000,00 грн.; у майновому виразі - 57298,00 грн.. Касові видатки по СФ за звітний період становлять - 
57298 грн. Виплати працівникам по заробітній платі за І квартал 2020 року становлять 2378650,00 грн. У звітному 
періоді на потреби закладу витрачено запасів на суму - 413716,00 грн., в тому числі продуктів харчування »на суму
- 359790,00 гри.; медикаментів - 2512,00 грн.. Як непридатні запаси не списувалися. Зайві та непотрібні матеріали 
на балансі не обліковуються. Заклад рахунків в інших установах банків не має. Депозитні операції та операції з 
іноземною валютою у звітному періоді не проводилися. Протоколи про порушення бюджетного законодавства 
органами Казначейства не складалися.
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