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Відокремлений структурний підрозділ "Чигиринський економіко-правовий фаховий коледж Уманського

національного університету садівництва" здійснює надання послуг з освітньої діяльності по підготовці

молодших спеціалістів

Міністерство освіти і науки України 45

        Додаток 1 «Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма 2д)» відображає рух

коштів загального фонду по КПКВК 2201420 «Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти» та

КПКВК 2201190 «Виплата академічних стипендій студентам (курсантам), аспірантам, докторантам закладів

фахової передвищої та вищої освіти».

        По КПКВК 2201420 «Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти» затверджено кошторисом на

2020 рік 4579995,00 грн. Сума відкритих асигнувань становить 4579995,00 грн. Касові видатки становлять

4519068,64 грн. Невикористані відкриті асигнування 60926,36 грн. виникли в зв’язку з відсутністю

зареєстрованих зобов'язань..

        По КПКВК 2201190 «Виплата академічних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів»

затверджено кошторисом на 2020 рік 476900,00 грн. Сума відкритих асигнувань становить 476900,00 грн. Касові

видатки становлять 463475,69 грн. Невикористані відкриті асигнування 13424,31 грн. виникли в зв’язку з

відсутністю зареєстрованих зобов'язань.

        Додаток 2 «Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма№4-1д)

відображає рух коштів по спеціальному фонду по КПКВК 2201160 «Підготовка кадрів вищими навчальними

закладами III і IV рівнів акредитації та забезпечення діяльності їх баз практики» та КПКВК 2201420 «Підготовка

кадрів закладами фахової передвищої освіти»

        По КПКВК 2201420 «Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти» затверджено кошторисом на

2020 рік 1000000,00 грн. Залишок на початок року становив 442784,89 грн. За 2020 рік було перераховано

залишок в сумі 442784,89 грн. з рахунка по КПКВК 2201160 «Підготовка кадрів вищими навчальними закладами

III і IV рівнів акредитації та забезпечення діяльності їх баз практики» на рахунок по КПКВК 2201420 «Підготовка

кадрів закладами фахової передвищої освіти».

        Надійшло доходів за 2020 рік 889973,02 грн., в тому числі:

        - 235515,00 грн. - послуги з підготовки молодших спеціалістів;

        - 652532,44 грн. - надання приміщення гуртожитку для проживання;

        - 1925,58 грн. – від оренди майна.

              Касові видатки становлять 785718,52 грн. Залишок коштів станом на 01.01.2021 року становить 547039,39

грн.

        Додаток 3 «Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних

надходжень» (форма №4-2д) відображає рух коштів отриманих у вигляді благодійних внесків.

        По КПКВК 2201420 «Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти» затверджено кошторисом на

2020 рік 16241.31 грн. Залишок на початок року становив 19727,25 грн. За 2020 рік було перераховано залишок в

сумі 19727,25 грн. з рахунка по КПКВК 2201160 «Підготовка кадрів вищими навчальними закладами III і IV

рівнів акредитації та забезпечення діяльності їх баз практики» на рахунок по КПКВК 2201420 «Підготовка кадрів

закладами фахової передвищої освіти».

        Надійшло благодійної допомоги 16561,31 грн. Касові видатки становлять 16241,31 грн. Залишок коштів

станом на 01.01.2021 року становить 20047,25 грн.

        Додаток 7 «Звіт про заборгованість за бюджетними коштами» (форма№7д.) - дебіторська та кредиторська

202100000023941135 АС  " Є-ЗВІТНІСТЬ " ст. 1 з 2



заборгованість за бюджетними коштами по загальному фонду відсутня. Дебіторська заборгованість за доходами

по спеціальному фонду станом на 01.01.2021 року зменшилася порівняно із заборгованістю станом на початок

року. Загальна сума дебіторської заборгованості станом на 01.01.2021 року становить 59337,41 грн., в тому числі:

        - 35000,00 грн. - послуги з підготовки молодших спеціалістів;

        - 24337,41 грн. - надання приміщення гуртожитку для проживання іншим особам;

        Дебіторська та кредиторська заборгованість за видатками по спеціальному фонду відсутня.

        Додаток 26 «Довідка про дебіторську та кредиторську заборгованість за операціями, які не відображаються у

формі №7д, № 7м «Звіт про заборгованість за бюджетними коштами»» відображає кредиторську заборгованість за

бюджетними зобов’язаннями, не взятими на облік органами казначейства та розрахунки за іншими операціями,

Дебіторська заборгованість станом на 01.01.2021 року відсутня.

        Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2021 року становить 8594,36 грн. в порівнянні з  початком року

зменшилась на 3838,64грн  і становить 8594,36 грн.  відшкодування ПДВ.

        Зобов’язання змінилися внаслідок того, що в останній день був нарахований ПДВ на плату за проживання в

гуртожитку проживаючим (крім студентів) в розмірі 9607,14 грн., а в казначействі ще не зареєстровано.

        Дана заборгованість буде зареєстрована і сплачена в  1 кварталі 2021 року.

        У формі  2 дс  у рядку Інші витрати за обмінними операціями – 62,00 грн,а саме: вибуття об’єктів основних

засобів (залишкова вартість об’єкта основних засобів).

        рафа 4 пасиву балансу складається з таких показників: накопиченого фінансового результату на початок року

-11942498,00 грн, фінансового результату звітного періоду 527850,00 грн. збільшення на сумі 198046грн

віднесення до накопичених фінансових результатів первісної вартості основних засобів та  малоцінних

необоротних матеріальних активів при їх списанні 198046 грн.фінансовий результат на кінець звітного періоду -

11942498,00 грн.

Керівник Юрій ПОЛІЩУК

Головний бухгалтер (керівник ССП) Ольга ЗАХАРЧЕНКО
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