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Березнівський НВК"ЗОШ І-ІІ ступенів- ліцей з професійним навчанням" створено шляхом

перейменування Березнівського НВК "Загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів- міжшкільний

навчально-виробничий комбінат"відповідно до рішення сесії Березнівської районної ради №296 від

26.05.2017року. Головною метою діяльності закладу є:забезпечення всебічного розвидку особистості

учня, реалізація права громадян на загальну середню освіту, поєднання загальної середньої та

професійно-технічної освіти, отримання допрофесійної та професійної підготовки.В "Звіті про

надходження та використання коштів загального фонду (форма №2м) за 2019 рік затверджено коштів на

звітний рік в сумі 16448042,00грн, надійшло коштів та касові видатки за рік становлять 16414783,70грн,

залишку коштів на кінець року не має. В "Звіті про надходження і використання коштів , отриманих як

плата за послуги (форма №4-1м) затверджено коштів на 2019 рік в сумі 152403,30 грн; залишок коштів

на початок року- 4903,30;надійшло коштів за рік – 147949,00 грн; касові видатки становлять – 150934,87

грн, залишок коштів на 1 січня 2020 року становить 1917,43грн. В "Звіті про надходження і

використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (форма №4-2м) затверджено

на звітний рік коштів в сумі 288031,21 грн; надійшло коштів за рік – 288031,21грн; касові видатки

становлять – 288031,21 грн; залишку коштів на 1 січня 2020 року не має. В "Звіті про надходження і

використання інших надходжень спеціального фонду(форма №4-3м) затверджено на 2019 рік коштів в

сумі 248850,00грн; надійшло та касові видатки за рік становлять -248850,00грн;залишку коштів на1

січня 2020 року не має. В "Звіті про заборгованість за бюджетними коштами (форма №7м)" по

загальному та спеціальному фондах заборгованості на початок та на кінець року не має.
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