Звiт головного бухгалтера про фiнансово-господарчу
дiяльнiсть за 1 пiврiччя 202'О року.
У вiдповiдностi до вимог постанови Кабiнету Мiнiстрiв Укра.і.ни № 288 фiнансова дiяльнiсть унiверситету здiйснювалася у вiдповiдностi до Кошторису доходiв i видаткiв ОдЕКУ у 2020 роцi, затвердженого МОН Укра.і.ни 14.01.2020р. з

наступними змiнами. Цей кошторис с основним плановим документом, який пiдтверджус отримання доходiв та здiйснення видаткiв, визначас обсяг i спрямування
коштiв.для виконання сво.і.х функцiй та досягнення цiлей визначених на рiк вiдпо-

вiдно до бюджетних призначень.
Кошторис ма€ двi складовi:
1 Загальний dtонд, який мiстить обсяг надходжень i3 загальною фонду бюджету та розподiл видаткiв за повною економiчною класифiкацi€ю на вико-

нання основних функцiй.

.

1.1. Надходження коштiв за 1 пiврiччя 2020 р. i3 загального фонду бюджету
за програмною класифiкацi€ю видаткiв 2201160 ,/7;.d2оио6м! клdр;.6 зж77odалm

вuщо.l освiтu та забезпечення дiяльностi .iх баз практики "
складають 24 млн 302185 грн., в т.ч.:
> на виплату заробiтно.і. плати -16 млн 333301 грн., у т.ч.: ирел4j.я -4425gj
грн., оздоровлення -17395 грн.

> нарахування на заробiтну плату -3 млн 727782 грн.
Всього ФЗП склав 20 млн о81083 [р±± або 82,5 % вiд загально.і. суми надходжень
> компенсацiя на продукти харчування студентам-сиротам i студентам, якi
залишились без батькiвсько.і. опiки -204303 гDн. (середньорiчна чисельнiсть -і5 осiб);

>
>
>
>

матерiальна допомога студентам-сиротам -24144 грн.
предмети, матерiали -207284 грн.
оплата послуг - 951627 грн.
на комунальнi послуги та енергоносi.і. - 2 млн 833744 г набо 11,7 % вiд
загально.і. суми надходжень, в т.ч. :

• оплата теплопостачання -б25391 грн.
• оплата водопостачання -482973 грн.
• оплата електропостачання-1 млн 370596 грн.
• оплата газопостачання -307010 грн.
• оплата iншuх енергоносi.{в -47774 грн.
Вся сума 24 млн 302185 гр11. вiднесена бухгалтерi€ю на фактичнi видатки
за КПК 2201160.

1.2. Надходження коштiв за програмною класифiкацi€ю видаткiв по загальному Фонду держбюцжету 220119О „Вuплата академiчнuх стuпендiй студеttmл7и /к}рсл;tma;и/ ЗВО" за 1 пiврiччя 2020 р.складають 3 млн 639600 грн.

З них використано 3 млн 169614 грн
Залишок коштiв по академiчним стипендiям - 469986 грн.

1.3. Надходження коштiв за програмною класифiкацi€ю видаткiв по загальному фонду держбюджету 2201040 „ f7сz);ко6сi ис7 #сZ)іко6о-иех#Z.ч#сZ dz.яль7+z.с77eь зсZ7слсZЭg.G 6%э#о3. ос'бz.ии исz #сr}ікобz4яс);сисzгtоб " за 1 пiврiччя 2020 р.

складають 178 000 грн., в т.ч.:

> на виплату заробiтно.і. плати -145901 грн.,

> нарахування на заробiтну плату -32099 грн.
Всього ФЗП склав 178 000 грн або 100 % вiд загально.і. суми надходжень
Вся сума 178 000 грн. вiднесена на фактичнi видатки КПК 2201040.

який мiстить обсяг надходжень зi спецiального фонду
2спе iалы]ий
та .і.х розподiл за повною економiчною класифiкацiсю на здiйснення видат-

кiв спецiального призначення, а також на реалiзацiю прiоритетних заходiв,

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

Залишок коштiв спецфонду за основною iяльнiстю на початок 2020 року
склав 14 млн 597183 грн.

Надiйшло коштiв по спецфонду за основною дiяльнiстю за 1 пiврiччя 2020 р.
6 млн 524057 грн., в т.ч.:

• за навчання-4 млн 709119 грн. ;
• за оренду примiщень -31506 грн.;
• за проживання в гуртожитку ~ 1 млн 781712 грн.;

• iншi надходження-1719 грн.
Таким чином, загальна сума спецфондV за основною дiяльнiстю за 1 пiврiччя
2020 р. склала 21 млн 121240 грн.

З них використано на потреби унiверситету в сумi 9 млн 908390 грн., в т.ч.:
>

на виплату заробiтно.і. плати -6 млн 483424 грн. у т.ч., ирел47.я -/ 7j99j 2р#.

> нарахування на заробiтну плату - 1 млн 436468 грн.
Всього ФЗП склав 7 млн 919892 г

набо 121,4 % вiд суми надходжень за 2020 р.

придбання предметiв i матерiалiв -98980 грн.;
оплата послуг та iншi видатки - 135785 грн.
видатки на вiдрядження -5215 грн.;

комунальнi послуги - 1 млн 533321 грн.;
iншi поточнi видатки -4348 грн.;

Вся сума 9 млн 908390 грн. вiднесена на фактичнi видатки за КПК 2201160.

Крiм того, за 1 пiврiччя 2020 р. було проведено повернення коштiв за проживання у гуртожитку -21181 гр1т. `

Залишок коштiв спецфондV за основною дiяльнiстю на о1.07.2020 року складас

ф т. ч. депозити 11 млн. грн. на рахунку в ПАТ „Укрексiмбанк")

2.2. Нг[укова дiія]іыіЕс;ть «Наукова та науково-технiчна дiяльнiсть закладiв
вищо.{ освiти та нау.кових установ» за КПК 2201040
Залишок коштiв спецфонду за КПК 2201040 на о1.01.2020 року складав
226995 грн.

Надiйшло коштiв по спецфонду за 1 пiврiччя 2020 р. -6000 грн.
Використано на потреби унiверситету 128239 грн., в т.ч.:

> на виплату заробiтно.і. плати -103449 грн.
> нарахування на заробiтну плату -21302 грн.
Всього ФЗП склав

124751 гр11.

> видатки на вiдрядження -3488 грн.;
Вся сума 128239 грн. вiднесена на фактичнi видатки за К1Ж 2201040.

Залишок коштiв спецфонду на о 1.07.2020 р. склада€

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 1 пiврiччя 2020 р. склала - 118951 грн.

Залишок коштiв на о1.07.2020 р. складас -

2.3.2. Освiтня дiяльнiсть за КПК 2201160 (мiжнароднi програми)
(валюта, що знаходиться у АТ „ Укргазбанк ")
Залишок коштiв в Ат „укргазбанк" на о1.01.2020 р. складав 570199 грн.

Курсова рiзниця за 1 пiврiччя 2020 р. склала - 76136 грн.
Залишок коштiв на о 1.07.2020 р. складас -

2.4. Iншi джерела власних надходжень спецiалыюго фо11ду
2.4.1. Наукова дiялыIiсть за КПК 2201040.
Залишок коштiв на початок 2020 року складав 6904 грн.

Надходжень по спецфонду за 1 пiврiччя 2020 р. -немас.
Використано на потреби унiверситету, у 1 пiврiччя 2020 р,

на iншi видатки -5719 грн.
Вся сума 5719 грн. вiднесена на фактичнi видатки за КПК 2201040.

Залишок коштiв на о 1.07.2020 р. склада€ -

2.4.2. IIIшi джерела влас11их надходжень КПК 2201160

Залишок коштiв на початок 2020 року складав 1 мщ 272684 гр11.
Надiйшло за 1 пiврiччя 2020 р - 596808 грн., в т.ч.:

> на стипендiю КМУ „Молодим вченим" -16816 гр11.
> О/о вiд розмiщення депозиту у ПАТ „Укрексiмбанк " - 500109 грн.
> Благодiйнi внески - 79883 грн.
Загальна сума коштiв за 1 пiврiччя 2020 р склала 1 млн 869492 грн, з яких
використано 1 млн 384617 грн., в т.ч.:

> на стипендiю КМУ „Молодим вченим" -16816 грн.
> предмети та матерiали -33928 грн.
> капiтальнi видатки -1 мл11333873 грн., в т.ч.:
`пргіtJі'іtlіIII;I. об;іадIіuння - 45955грIt\
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Вся сума 1 млн 384617 гр11. вiднесена на фактичнi видатки за КПК 2201160.
Залишок коштiв на о1.07.2020 р. складас 484875 грн.

Таким чином, на спецiальний фонд унiверситету за 1 пiврiччя 2020 р всього надiйшло 7 млн 126865 грн, в т.ч.:
•:. за основною дiяльнiстю -6 млн 530057 грн. (п. 2.1+2.2)
•:. за iншими джерелами -596808 грн. (п. 2.4.1+2.4.2)
З них використано всього -11 млн 4269651 грн., в т.ч. на ФЗП-8 млн о44643 грн.

Порушень в освоснi видiлених коштiв спец фонду унiверситету у розрiзi статей
витрат не виявлено.

Станом на о1.0+.2020р. на рахунках унiверситету по спецфонду залишки коштiв
склада1оть:

> за основною
> зана ковою

1ЯЛЬН1СТЮ:

11 млн 191669 грн.+484875 грн.

iяльнiстю: 104756 грI1. + 1185 грн. = 1059

лн 676544 грн.

Одеський коледж комп'1Отерних технологiй
1.

Надходження коштiв за 1 пiврiччя 2020

р. i3 загального

бюджету

за програмною класифiкацiсю видаткiв 2201420 «J7j.d2o7иобксz ксzdрZ.б зс7;слсZdсz7из4

фсZхо6юj. 77ереЭ Gз4иоj. осбz.ием складають 9 млн 467680 грн., в т.ч.:

> на виплату заробiтно.і. плати -7 млн о20464 грн.
> нарахування на заробiтну плату -1 млI1 569048 гр11.;
Всього ФЗП склав 8 млн 589512 [рц. або 85 % вiд суми надходжень за 1 пiврiччя
2020 р.

> к.омпенсацiя на продукти харчування студентам-сиротам i студентам, якi
залишились без батькiвсько.і. опiки - 245209

гр11. (середньорiчна чисельнiсть -

14 осiб)

придбання предметiв та матерiалiв - 165229 гр11.
оплата послуг та iншi видатки -11000 гр11.

на комунальнi послуги та енергоносi.і. - 456730 грн., в т.ч.:
• оплата теплопостачання -165606 грн.;
• оплата водопостачання-92372 грн.;
• оплата електропостачання -184235 грн.;
• оплата iнших енергоносi.tв -14517 грн.
Вся сума 9 млн 467680 гр11. вiднесена на фактичнi видатки за КПК 2201420.

1.2. Надходження коштiв за програмною класифiкацi€ю видаткiв по загаль-

ному ФОщу держбюджету 220119О Виплата академiчнuх стuпендiй студенm<і;и /кjрслfіии;и/ ЗВО"за 1 пiврiччя 2020 р. складають 1 млн 431300 грн.

З них використано 1 млн 368748 грн.

Залишок коштiв по академiчним стипендiям - 62552 грн.
2.

спс iалыIий

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

Надiйшло до спецфонду коштiв за 1 пiврiччя 2020 р. 1 млн 447600 г
• за навчання-1 млн о80391 грн.;
• за проживання у гуртожитку -357529 грн.;
• за оренду примiщень -6692 грн.;

[[.

вт.ч.:

• iншi надходэісення-2988 грн.
Таким чином, загальна сума спецdtондV за основною дiяльнiстю за 1 пiврiччя
2020 р. в коледжi склала 3 млн 262738 гр11.

З них використано на потреби коледжу 1 млн 593398 грн., в т.ч.:
> на виплату заробiтно.і. плати - 1 млн о42669 грн.,
J+

> нарахування на заЬобiтну плату -231962 грн.;

Всього ФЗП склав 1274631 г|tн або 88,1 % вiд суми надходжень за 2020р.

> комунальнi послуги -272547 грн.;

> оплата послуг (крiм комунальних) -931 грн.;
> предмети та матерiали -41702 гр11.

> iншi.видатки -3587грн.

,

Вся сума 1 млн 593398 грн. вiднесена на фактичнi видатки за КПК 2201420.

Залишок коштiв по спецфонду коледжу станом на о1.07.20 р. становить
1 млн 669340 грн.

Порушень в освосннi видiлених коштiв спецфонду коледжу у розрiзi статей витрат не виявлено.

Звiти за 1 пiврiччя 2020 р наданi до Мiнiстерства освiти i науки Укра.і.ни, Го-

ловного 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
13.07.2020 р.
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Т.М.Мансарлiйська

