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№ Н а № від 

25 листопада 2015 р. 

№ 5/6-8093/0/2-15/4-21 Рахункова палата України 

Про подання інформації 

На виконання листа Рахункової палати України від 26.10.2015 року 

№18-2088 щодо результатів аналізу формування та проведення видаткЬ, 

спрямованих на утримання та навчання дітей-сиріт та дітей, які залишилис ь 

без піклування батьків, обласна державна адміністрації повідомляє. 

Згідно із Планом роботи Колегії Рахункової палати на I I півріччя 20^5 

року територіальним управлінням Рахункової палати по Львівські^, 

Волинській, Рівненській, Тернопільській, Івано-Франківській та Закарпатський 

областях проводився аналіз формування та проведення видатків, спрямованірс 

на утримання та навчання дітей-сиріт та дітей, які залишились без піклування 

батьків, у комунальному закладі Львівської обласної ради «Червоноградсь^са 

загальноосвітня школа-інтернат І-ІП ступенів». Дана установа утримується &а 

КФКВК 070302. 

Станом на 01.09.2014 року штатна' чисельність ЧервопоградсыЫ 

загальноосвітньої школи-інтернат І-ІІІ ступенів затверджено 108,5 п)т. 

одиниць, а станом на 01.09.2015 року штатна чисельність затверджено 

101,5 шт. одиниць. 

У Червоноградській загальноосвітній школі інтернат на початок 

2014-2015 навчального року' навчалось 78 дітей, па початок 2015-20І16 

навчального року - їх кількість зменшилась До 63 осіб. ' і 

У 2015 році видатки здійснюються за рахунок коштів освітньої субвенції 

з державного бюджету місцевим бюджетам. 
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У 2015 році за КПКВК 2211190 «Освітня субвенція» з державнол 

бюджету місцевим бюджетам» Червоноградській загальноосвітній школі|-

інтернат І-ПІ ступенів кошторисом затверджено 9015,3 тис. грн. Станом н і 

01.11.2015 року для навчального закладу бюджетні асигнування уточнено з 

9015,3 до 9758,2 тис. грн. або збільшення на 742,9 тис. грн., з них на 

проведення видатків з оплати праці разом з нарахуваннями - 235,6 тис. гри., 

продуктів харчування 67,6 тис. грн., оплату комунальних послуг та 

енергоносіїв - 439,7 тис. грн. Крім того, даній установі передбачені бюджетні 

призначення на проведення видатків за КЕКВ 3132 - на 420,0 тис. грн. 

Аналізом фінансування установ за бюджетною програмою 070302 :ю 

загальному фонду станом на 01.11.2015 встановлено, що частка викон; 

проведених видатків за вказаний період складає 74 % (7219,6 тис. грн.) Ідо 

уточнених бюджетних асигнувань звітного періоду (9758,2 тис. грн.). 

Залишок асигнувань загального фонду станом на 01.11.2015 склав 

і 
2538,5 тис. грн. » 

Станом на 01.01.2015 згідно із даними звіту про заборгованість! з а 

бюджетними коштами кредиторська заборгованість з оплати праці працівників 

бюджетних установ і розрахунків за енергоносії та комунальні послуги, що 

утримуються за КФКВК 070302, не рахується. 

Керівник апарату М.Б. Вільшинська 

Мусаковська 2615879 




