
Додаток 1

ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішенням четвертої сесії 

Ніжинської районної ради 
Чернігівської області 
восьмого скликання 

від 26 лютого 2021 р.

Перелік
основних засобів, кредиторської заборгованості та штатних одиниць 

по закладах освіти, які передаються у комунальну власність 
Крутівської сільської ради

Найменування Сума (кількість), 
грн. коп. (шт. од.)

Крутівська ЗОШ І-ІІ ступенів

Основні засоби:
Рахунок 1011 . 1048931,14
Рахунок 1013 3252864,00
Рахунок 1014 598126,70
Рахунок 1015 445580,00
Рахунок 1016 113486,00
Інші необоротні матеріальні активи:
Рахунок 1112 100104,40
Рахунок 1113 247151,83
Запаси:
Рахунок 1514 3346,02
Рахунок 1515 77207,31
Рахунок 1812 27291,55
Кредиторська заборгованість:
КЕКВ 2111 293193,28
КЕКВ2120 60822,61
КЕКВ 2230 20155,00
КЕКВ 2273 4934,38
КЕКВ 2274 133881,79
Штатні одиниці: 23,5

Перебудівська ЗОШ І-ІІ ступенів

Основні засоби:
Рахунок 1011 231069,11
Рахунок 1013 390489,25
Рахунок 1014 56448,14



Інші необоротні матеріальні активи:
Рахунок 1112 24581,30
Рахунок 1113 88085,61
Запаси:
Рахунок 1514 56703,20
Рахунок 1812 13116,36
Кредиторська заборгованість:
КЕКВ 2111 78361,26
КЕКВ2120 21556,11
КЕКВ 2230 6202,00
КЕКВ 2273 796,08
Штатні одиниці: 5,5

Бурківська ЗОШ І-ІІ ступенів

Основні засоби:
Рахунок 1013 479247,00

Всього:
-  основні засоби -  6740927,04 грн.
-  інші необоротні матеріальні активи -  335237,44грн.
-  запаси -  177664,44 грн.
-  кредиторська заборгованість -  619902,51 грн.
-  штатні одиниці -  29,0 шт. од.

Начальник відділу освіти 
Ніжинської районної 
державної адміністрації Н.С. Жигун



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту рішення Ніжинської районної ради «Про перерахування залишків 
освітньої субвенції та субвенції особам з особливими освітніми потребами з 
рахунків загального фонду Борзнянського районного бюджету на рахунки 

загального фонду Крутівської сільської ради».

Проект рішення Ніжинської районної ради Чернігівської області про Про 
перерахування залишків освітньої субвенції та субвенції особам з особливими 
освітніми потребами з рахунків загального фонду Борзнянського районного 
бюджету на рахунки загального фонду Крутівської сільської ради,розроблено 
відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування», статті 
24 Закону України « Про Державний бюджет на 2021», роз’яснень 
Міністерства фінансів України від 28.12.2020 року №01010-05-5/40464 .

Станом на 01.01.2021 року на рахунках Борзнянського районного бюджету 
знаходяться кошти в сумі 238245,08 грн., з них

- освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам КБКД 
41033900 в сумі 233119,72грн.;

- субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам 
з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з 
державного бюджету КБКД 41051200 в суму 4627,36 грн.;

- субвенції з місцевого бюджету за рахунок залишку освітньої субвенції, 
що утворився на початок бюджетного періоду КБКД 41051100 в сумі 498,00 
грн.

Кошти в сумі 73199,68,00грн., підлягають перерахуванню на рахунки 
Крутівської сільської ради пропорційно кількості учнів , що станом на 5 
вересня 2020 року навчалися у відповідних закладах загальної середньої освіти.

Начальник відділу фінансів , голова комісії — Ніна ЯКИМЕНКО


