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Головний бухгалтер (керівник 
ССП) Наталія СИМОНЧУК

Керівник Людмила НЕЧИПОРЕНКО

Новоборівський ліцей імені Василя Лунька Новоборівської селищної ради Житомирської області 
забезпечує реалізацію прав громадян на здобуття повної загальної середньої освіти.

Новоборівська територіальна об'єднана громада. 62

В результаті виконання бюджету за 2021 року надходження до загального фонду становлять 13481455,83 грн,
до спеціального 67623,71 грн. Касові видатки за загальним фондом становлять 13481455,83 грн, за спеціальним
71192,22 грн. Залишок коштів за загальним фондом відсутній, за спеціальним-10645 грн. Станом на 01.01.2022
року кредиторська заборгованість відсутня. Наявна кредиторська заборгованість у сумі 101908,52 грн. та
дебіторська заборгованість за бюджетними зобов’язаннями у сумі 12517,50грн., зазначена у Довідці про
дебіторську та кредиторську заборгованість, які не відображаються у формі № 7д, № 7м «Звіт про
заборгованість за бюджетними коштами» Дебіторська заборгованість виникла в результаті неперерахування
коштів на виплату лікарняних ФСС з ТВП. Кредиторська заборгованість виникла в результаті проведення
внутрівідомчої передачу малоцінних та швидкозношувальних предметів, а також не виплати нарахованих
лікарняних. Станом на 01.01.2022 року первісна вартісь основних засобів становить 12449829 грн, знос
3522500 грн. Залишок запасів на кінець звітного періоду 555344 грн. У формі № 7д, № 7м «Звіт про
заборгованість за бюджетними коштами» у колонці 7 по КЕКВ 2210 відображено суму витрат майбутніх
періодів в розмірі 7784. Цільове фінансування за загальним фондом становить 89611 грн. Доходи від обмінних
операцій зменьшено на 50% зносу на подаровані необоротні активи, а саме 349,00 грн.. Є незавершені
капітальні інвестиції на суму 170794 грн, які виникли в результаті не введення об'єкта основних засобів в
експлуатацію. У 2020 році відбулася крадіжка запасів на суму 2549 грн., яка відображена у Примітках до
фінансової звітності на позабалансовому рахунку 073 «Невідшкодовані нестачі і втрати від псування цінностей 
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