Звiт головного бухгалтера про фiнансово-господарчу
дiяльнiстьза 2020 рiк.
У вiдповiдностi до вимог постанови Кабiнету Мiнiстрiв Укра.і.ни № 288 фiнансова дiяльнiсть унiверситету здiйснювалася у вiдповiдностi до Кошторису до-

ходiв i видаткiв ОЩКУ у 2020 роцi, затвердженого МОН Укра.і.ни 14.01.2020р. з

наступними змiнами. Цей кошторис с основним плановим документом, який пiдт-

верджу€ отримання доходiв та здiйснення видаткiв, визначас обсяг i спрямування
коштil2 для виконання сво.і.х функцiй та досягнення цiлей визначених на рiк вiдповiдно до бюджетних призначень.

Кошторис мас двi складовi:
1 Загальний фонд, який мiстить обсяг надходжень i3 загального фонду бю-

джету та розподiл видаткiв за повною економiчною класифiкацi€ю на вико-

нання основних функцiй.
1.1. Надходження коштiв за 2020 р. i3 загального фонду бюджету за програмною класифiкацiсю видаткiв 2201160 „J7і.d2omо6кл клdр;.6 зл+с7и!dа7ии 6ищоj.

освiтu та забезпечення дiяльностi .tх баз практики "

складають 51 млн 235848 грн., в т.ч.:
> на виплату заробiтно.і. плати -32 млн 391044 грн., у т.ч.: ирел4Zя -/ 7ил#
767811

грн., оздоровлення -770018 грн.

> нарахування на заробiтну плату -7 млн 356995 грн.

Всього ФЗП склав 39 млн 748039 [р±± або 77,6 % вiд загально.і. суми надходжень
> компенсацiя на продукти харчування студентам-сиротам i студентам, якi
залишились без батькiвсько.і. опiки -418051 гDн. (середньорiчна чисельнiсть -і5 осiб);

>
>
>
>

матерiальна допомога студентам-сиротам - 96440 грн.
предмети, матерiали - 460397 грн.
оплата послуг - 1 млн 696589 грн.
на комунальнi послуги та енергоносi.і. - 6 млн 152388 г н або і2 оіо вiд
загально.і. суми надходжень, в т.ч. :

•
•
•
•

оплата теплопостачання -1 ]vілн 550299 грн.
оплата водопостачання-1 ]vілн 115999 грн.
оплата електропостачання -2 млн 624769 грн.
оплата газопостачання -739417 грн.

• оплата iнших енергоносt{в -121904 грн.
> капiтальнi видатки -2 млн 663943 грн., в т.ч.:

Вся сума 51 млн 235848 грн. вiднесена бухгалтерiсю на фактичнi видатки
за КПК 2201160.

J,

1.2. Надходження коштiв за програмною класифiкацiсю видаткiв по загальному Фощу держбюджеггу 2201190 „Вuплата академiчнuх стuпендiй студе#ma;и rкjірсллmm;и/ ЗВО" за 2020 р. складають 6 млн о99200 грн.
З них використано 6 мл11038149 грн

Залишок коштiв по академiчним стипендiям -61051 грн.
1.3. Надходження коштiв за програмною класифiкацiсю видаткiв по загальному фонду держбюджету 2201040 „ f7сZ);;tобсr исZ #сI);ко6о-иежg.ч7+сZ dz.я;zь#z.сиь зсZ-

кладiв вищо`t освiти та наукових установ" згL 2020 р.
складають 371253 грн., в т.ч.:

> на виплату заробiтно.і. плати - 302920 грн.,

> нарахування на заробiтну плату - 58832 грн.
Всього ФЗП склав 361752 [р±± або 97 % вiд загально.і. суми надходжень

> предмети, матерiали -7811 грн.
> на комунальнi послуги та енергоносi.і.-1690 гDн
Вся сума 371253 грн. вiднесена на фактичнi видатки КПК 2201040.

який мiстить обсяг надходжень зi спецiального фонду
iальний
та .і.х розподiл за повною економiчною класифiкацiсю на здiйснення видаткiв спецiального призначення, а також на реалiзацiю прiоритетних заходiв,

пов'язаних з виконанням основних функцiй.
2.1. Ос1ювна дiялыIiсть (КПК 2201160)

Залишок коштiв спецфонду за основною iяльнiстю на початок 2020 року
склав 14 млI1597183 грн.

Надiйшло коштiв по спецфонду за основною дiяльнiстю за 2020 р.
15 млн 483033 грн., в т.ч.:

• за навчання-10 млн 852555 грн. ;
• за оренду при]vіiщень -53450 грн.;

• за проживання в гуртожитку -4 млн 537492 грн. ;
• iншi надходэIсення-3953б грн,
Татсим чином, загальна сума спецdэондV за основною дiяльнiстю за 2020 р.
склала 30 млн о80216 грн.
З них використано на потреби унiверситету в сумi 17 млн 315836 грн., в т.ч.:
>

на виплату заробiтно.і. плати -11 млн 447132 грн. у т.ч., ирел4Zя -4і4іj2 2р#,

> нарахування на заробiтну плату - 2 млн 566178 грн.
Всього ФЗП склав 14 млI1013310 г

набо 90,5 % вiд суми надходжень за 2o2o р.

> придбання предметiв i матерiалiв -203202 грн.;
> оплата послуг та iншi видатки -259641 грн.
> видатки на вiдрядження -21750 грн.;

> комунальнi послуги - 2 млн 588253 грн.;
> iншi поточнi видатки -18306грн.;

J}

> капiтальнi видатки -211374 грн., в т.ч.:

Вся сума 17 млн 315836 грн. вiднесена на фактичнi видатки за КПК 2201160.

Крiм того, за 2020 р. було проведено повернення коштiв за проживання у гуртожитку на суму 24160 грн.
Залишок коштiв спецфондV за основною дiяльнiстю на о1.01.2021 року скла740 220 грн.

да€ 12

2.2. НгIукова дjіяльнiістъ «Наукова та науково-технiчна дiяльнiсть закладiв
Gищоi. ос6z.ис4 исz h!сzукоGе4х };сисz7юб;+ за К1Ж 2201040

Залишок коштiв спецфонду за КПК 2201040 на о1.01.2020 року складав
226995 грн.

Надiйшло коштiв по спецфонду за 2020 р. -201 000 грн.
Використано на потреби унiверситету 213413 грн., в т.ч.:

> на виплату заробiтно.і. плати -174141 грн.
> нарахування на заробiтну плату -35783 грн.

Всього ФЗП склав 209924 гltн.

> видатки на вiдрядження -3488 грн.;
Вся сума 213413 грн. вiднесена на фактичнi видатки за КПК 2201040.

Залишок коштiв спецфонду на о1.01.2021 р. складас 214582 грн.

2.3. Кошти в установах банку.

2.3.1. Наукова дiялыIiсть за КПК 2201040 (мiжнароднi програми)
(валюта, що знаходиться у ПАТ „Укрексiмбанк")
Залишок коштiв в ПАТ „Укрексiмбанк" на о1.01.2020 р. складав 108552 грн.
Курсова рiзниця за 2020 р. склала - 37673 грн.
Конвертовано за 2020 р -47644 грн.
Залишок коштiв на о 1.01.2021 р. складас -98 5

2.3.2. Освiтня дiяльнiсть за КПК 2201160 (мiжнароднi програми)
(валюта, що знаходиться у АТ „ Укргазбанк ")
Залишок коштiв в Ат „Укргазбанк" на о 1.01.2020 р. складав 570199 грн.

Курсова рiзниця за 2020 р. склала -

162786 грн.

Конвертовано за 2020 р -328947 грн.
Залишок коштiв на о1.010.2021 р. складас -404 0

2.4. Iншi джерела власних надходжень спецiалыюго фонду
2.4.1. Наукова дiяльнiсть за КПК 2201040.
Залишок коштiв на початок 2020 року складав 6905'грн.

Надходження по спецфонду за 2020 р. складають -161065 грн.
Використано на потреби унiверситету за 2020 р - 7275 грн
- iншi видатки - 7275 грн.
Вся сума 7275 гр11. вiднесена на фактичнi видатки за КПК 2201040.

Залишок коштiв на о 1.01.2021 р. складас -160 695 грн.

2.4.2. Iншi джерела власIIих ][адходжеI[ь КПК 2201160

Залишок коштiв на початок 2020 року складав 1 млн 272684 грн.
Надiйшло за 2020 р - 1 млн 707976 грн., в т.ч.:

> на стипендiю КМУ «Молодим вченим » -16816 грн.
> % вiд розмiщення депозиту у ПАТ „Укрексiмбанк " - 1281530 грн.
> Благодiйнi внески - 80683 грн.

> конвертовано по грантовому проекту -328947 грн.
Загальна сума коштiв за 2020 р склала 2 млн 5980660 грн, з яких використано 2 млн 181290 грн., в т.ч.:
> на виплату заробiтно.і. плати -179629 грн.
> нарахування на заробiтну плату -39518 грн.
Всього ФЗП склав 219147 гlэн.

> на стипендiю КМУ «Молодим вченим » -16816 грн.
> предмети та матерiали - 89747 грн.
> оплата послуг -73819 грн.
> капiтальнi видатки -1 млн 781761 грн., в т.ч.:
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Вся сума 2 млн 181290 гр11. вiднесена на фактичнi видатки за КПК 2201160.
Залишок коштiв на о 1.01.2021 р. складас

Таким чином, на спецiальний фонд унiверситету за 2020 р всього надiйшло
17 млн 553074 гр11, в т.ч.:

•:. за основною дiяльнiстю -15 млн 684033 грн. (п. 2.1+2.2)
•:. за iншими джерелами -1 млн 869041 грн. (п. 2.4.1+2.4.2)
З них використано всього -19 млн 717814 грн., в т.ч. на ФЗП-14 млн 442381 грн.

Порушень в осво€нi видiлених коштiв спец фонду унiверситету у розрiзi статей
витрат не виявлено.

Станом на о1.01.2021р. на рахунках унiверситету по спецфонду залишки коштiв
складають:

> заосновною
> зана ковою

iяльнiстю: 12 млн 740220 грн.+799370 грн.=13

iяльнiстю: 214582 грн. + 160695 грн. = 375277 грн.

Одеський коледж комп'Iотерних технологiй
1.

Надходження коштiв за 2020

р. i3 загального

бюджету за програ-

мною класифiкацiею видаткiв 2201420 «J7z.Э2оиобксZ ксZdрj.G зсZ7слсzdсZ7ии фсZхо6o3. ие-

ped 6ииоj. осбj.7иz» складають 17 млн 313766 грн., в т.ч.:

> на виплату заробiтно.і. плати - 12 млн 504300 грн.
> нарахування на заробiтну плату -2 млн 788407 грн.;
Всього ФЗП склав 15 млн 292707 ±р±±. або 90 % вiд суми надходжень за 2020 р.
> компенсацiя на продукти харчування студентам-сиротам i студентам, якi
залишились без батькiвсько.і. опiки - 464293

грн. (середньорiчна чисельнiсть -

14 осiб)

матерiальна допомога студентам-сиротам - 44656 грн.
придбання предметiв та матерiалiв -258881 грн.
оплата послуг та iншi видатки -22000 грн.
на комунальнi послуги та енергоносi.і. 1 млн 231229 грн.' в т.ч.:

• оплата теплопостачання -735768 грн.;
• оплата водопостачання-204401 грн.;
• оплата електропостачання~ 255175 грн.;
• оплата iнших енергоносi'tв -35885 грн.
Вся сума 17 млн 313766 грн. вiднесена на фактичнi видатки за КПК 2201420.

1.2. Надходження коштiв за програмною класифiкацiсю видаткiв по загаль-

ному ФОщу держбюцжету 220119О Виплата акаде.мiчнuх стuпендiй студенmи;и /кjрсa#m<z7и/ ЗВО''за 2020 р. складають 2 млн 748900 грн.

З них використано 2 млн 746132 грн.

Залишок коштiв по академiчним стипендiям -2768 грн.
2.

спе iальний

По спецiальному фонду КПК 2201420 залишок коштiв на початок 2020 року
складав 1 млн 815138 грн.

Надiйшло до спецфонду коштiв за 2020 р. 3 млн 538736 г

н. вт.ч.:

• за навчання - 2 ]vl,лн 7 51800 грн. ;
• за проэIсивання у гуртоэіситку -769573 грн.;

• за оренду примiщень ~ 13107 грн.;

• iншi надходження-4256 грн.
Таким чином, загальна сума спецфондV за основною дiяльнiстю 2020 р. в коледжi склала 5 млн 353874 грн.

З них використано на потреби коледжу 3 мл116367б5 грн., в т.ч.:
> на виплату заробiтно.і. плати -2 мл11001927 грн.,
> нарахування на заробiтну плату -447267 грн.;
Всього ФЗП склав 2 мл11449194 г

>
>
>
>

н або 69 оіо вiд суми надходжень за 2020р.

комунальнi послуги -932172 грн.;
оплата послуг (крiм комунальних) -9725 грн.;
предмети та матерiали -61071 грн.
iншi видатки -7174 грн.

> капiтальнi видатки -177429 грн.
Вся cyha 3 млн 636765 гр11. вiднесена на фактичнi видатки за К1Ж 2201420.

Крiм того, за 2020 р. було проведено повернення коштiв за проживання у гуртожитку на суму 2800 грI1.

Залишок коштiв по спецфонду коледжу станом на о1.01.2021 р. становить 1 млн 714309 грI1.

Порушень в осво€ннi видiлених коштiв спецфонду коледжу у розрiзi статей витрат не виявлено.

Звiти за 2020 рiк наданi до Мiнiстерства освiти i науки Укра.і.ни, Головного

Управлiння державного казначейства в Одеськiй областi, Пенсiйного фонду

Укра.і.ни, Фонду соцстраху; Звiт про експорт-iмпорт послуг, Звiт про обсяги реалiзованих послуг, Податкова декларацiя з податку на додану вартiсть, статистичнi
звiти -зданi достроково.

Головний бухгалтер
14.01.2021 р.

-й-tf3;.,,;

Т.М.Мансарлiйська

