ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
за 2021 рік
КОДИ
Вінницький обласний центр технічної творчості
учнівської молоді
Вінниця

за ЄДРПОУ
Установа
Територія
за КАТОТТГ
Організаційно-правова форма
за КОПФГ
господарювання
Комунальна організація (установа, заклад)
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету 772 - Вінницька
обласна державна адміністрація
Періодичність: річна

13327168
UA05020030010063857

Найменування органу, якому підпорядкована
установа

Короткий опис основної діяльності установи
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Вінницький обласний центр технічної творчості учнівської молоді - є профільним позашкільним
закладом, основним направленням діяльності якої є науково-технічний, що передбачає залучення
вихованців (гуртківців,слухачів) до активної діяльності з набуття технічно-технологічних умінь та
навиків розширення науково-дослідницької роботи та оволодіння практичними уміннями та навиками з
технічних видів спорту,організації змістовного дозвілля.
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Вінницька обласна державна адміністрація,
Департамент гуманітарної політики,
Департамент
Міжнародного співробітництва та
регіонального
розвитку

36 чол.

Згідно розпорядження Вінницької ОДА № 511 від 23.06.2021 року “Деякі питання реалізації проекту «
Технологічне майбутнє Вінниччини. Навчання школярів області основам робототехніки, програмування та
інноваційного підприємництва»
Відповідно до Закону України «Про місцеві державні адміністрації», наказу Міністерства розвитку громад та
територій України від 26 травня 2021 року № 129 «Про затвердження пропозицій щодо розподілу у 2021 році
бюджетних коштів за проектами регіонального розвитку, що пройшли конкурсний відбір у 2020 році»,
Програмою регіонального розвитку «Розвиток людського потенціалу» проєкту регіонального розвитку
«Технологічне майбутнє Вінниччини. Навчання школярів області основам робототехніки, програмування та
інноваційного підприємництва».
Ціль проєкту – облаштування інноваційно-технологічної лабораторії у Вінницькому обласному центрі
технічної творчості учнівської молоді, на базі якої планується проводити сучасні гуртки з робототехніки,
автомоделювання та мультимедіа, воркшопи з відеомонтажу; обладнання буде використане як демонстраційна
база для запланованих в рамках проекту курсів підвищення кваліфікації вчителів, а також як база для проведення
«Стартап турніру».
Форма №1-дс
Рядок 1001 – 1105296,00 в т.ч.
рах.1014 -1067298,00
рах.1113 - 37998,00
Рядок 1050 - рах.1812 – 6885,00
рах.1815 (до розподілу) – 1596000,00 – придбані комплекти роботів для вивчення основ
електроніки та програмування для подальшого розподілу 50 школам, які обрані конкурсною комісією .
Рядок 1420 – рядок 2390 форма №2-дс
Форма № 4-3
Затверджено суму планових асигнувань спеціального фонду з урахуванням змін на звітну дату – 3663600,00
Касові видатки – 3172181,00
Залишок невикористаних асигнувань – 491419,00– економія при проведені закупівель через систему «
Prozorro » в вересні – грудні 2021 року.
Форма № 7
Дебіторська та кредиторська заборгованість , в тому числі прострочена на початок та кінець звітного
періоду відсутня.
Протоколи про бюджетні правопорушення не складались.
Наявність відкритих рахунків в установах банків (валютних та інших ) – немає.
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Залишок на поточних рахунках на звітну дату складає 0,00 грн.

Керівник

Петро ЖУПАНОВ

Головний бухгалтер (керівник ССП)

Раїса МОРГУНОВА

" 12 " січня 2022р.
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