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Тернопільський обласний навчально-реабілітаційний центр здійснює навчання, виховання та лікування
дітей з церебральними паралічами. На даний час в закладі перебуває 147 дітей шкільного і 11 дітей
дошкільного віку, всього – 158 дітей.
Фактичний штат педагогічних працівників, включаючи вихователів та адміністративний і навчальнодопоміжний персонал на даний час складає 72 ставки, медичних – 6 ставок, фахівців – 13,5 ставок,
обслуговуючого персоналу – 30,5 ставок.
Згідно кошторису на 2020 рік з врахуванням змін призначено 19 281 900 грн, на 1-е півріччя 2020
року – 11231000 грн. фактично отримано- 9311956 грн., з яких використано -9 298 361 грн. або на
99,9 відсотка до профінансованих сум.
Кількість діто-днів за звітний період склала 6160 д/дн. Вартість харчування однієї дитини в день
дорівнює 77,03 грн. за рахунок бюджетних коштів та 0,29 грн. за рахунок позабюджетних коштів ,
разом: 77,32 грн.
Кредиторська заборгованість в сумі 2814,40 грн. по КЕКВу 2272 «Оплата водопостачання та
водовідведення» виникла у зв’язку з великою кількістю дощових стоків в червні цього року, чого не було
передбачено при складанні кошторису на 2020 рік.
Отримано грантів і дарунків від благодійників на суму 64 892 грн., з них основних засобів – на
суму 21950грн. (2 комплекти шкільних меблів )
Фінансовий результат (строка 1420 ф.1-дс)на початок року + профіцит (форма 2-дс) не дорівнює
фінасовому результату на кінець звітного періоду на суму списаних основних засобів – 136 грн.куплених давно.
(-5430191 -10575+136= -5440630)
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