Звiт головного бухгалтера про фiнансово-господарчу
+

дiяльнiсть за 2019 рiк.
У вiдповiдностi до вимог постанови Кабiнету Мiнiстрiв Укра.і.ни № 288 фi
нансова дiяльнiсть унiверситету здiйснювалася у вiдповiдностi до Кошторису до

ходiв i видаткiв ОЩКУ у 2019 роцi, затвердженого МОН Укра.і.ни 16.01.2019р. :

наступними змiнами. Цей кошторис € основним плановим документом, який пiдт

верджус отримання доходiв та здiйснення видаткiв, визначас обсяг i спрямуванш
коштiв для виконання сво.і.х функцiй та досягнення цiлей визначених на рiк вiдпо
вiдно.до бюджетних призначень.

Кошторис ма€ двi складовi:
1 Загальний d.онд, який мiстить обсяг надходжень i3 загального фонду бю
джету та розподiл видаткiв за повною економiчною класифiкацiсю на вико

нання основних функцiй.
1.1. Надходження коштiв за 2019 р. i3 загального фонду бюджету за про
грамною класифiкацiсю видаткiв 2201160 „J7!.d2оmo6кл клdрj.6 бииі4;ии лaбч!и7zb

1шіш закладаjіш III-IV рiвнiв акредuтацi.[ " скпгL]IаLютъ 52 млн 2947ОО грн., і
т.ч. :

> на виплату заробiтно.і. плати -33 млн 761933 грн., у тому числi: #с7 озэо
ровлення -900101 грн,, премiя -2 964622 грн., матерiальна допомога -5242 грн.,

> нарахуваннЯ на заробiтну плату -7 млн 542941 грн.
Всього ФЗП склав 41 млн 304874 г Н або 79°/o вiд загально.і. суми надходжень

> компенсацiя на продукти харчування студентам-сиротам i студентам, як
залишились без батькiвсько.і. опiки -471792 гltн. (середньорiчна чисеііьнiсть -і 5 осiб);

>
>
>
>

матерiальна допомога студентам-сиротам - 79588 грн.
предмети, матерiали - 1 млн 559939 грн.
оплата послуг -1 млн 595127 грн.
на комунальнi послуги та енергоносi.і. - 5 млн 143785 г

або 9'8 % вi

загально.і. суми надходжень, в т.ч.:

• оплата теплопостачання -1 млн о53732 грн.
• оплата водопостачання -867799 грн.
• оплата електропостачання-2 млн 5б4359 грн.
• оплата газопостачання -374725 грн.

• оплата iнших енергоносi.tв -283170 грн.
> на виплату стипендi.і. аспiрантам - 2 млн 139595 г
або 4,1 % вiд за.
гально.і. суми надходжень
Вся сума 52 млн 294700 грн. вiднесена бухгалтерi€ю на фактичнi видатк1
за КПК 2201160.

1.2. Надходження коштiв за програмною класифiкацiсю видаткiв по загаль.
ному ФОнду держбюджетj 220119О „Вuплата академiчнuх стuпендiй студе.
иm<z;и /к}ірсл#m<z;и/ ВНЗ" за 2019р.складають 5 млн 184700 грн.

З них використано 4 млн 840319 грн
Залишок коштiв по академiчним стипендiям -344381 грн.

1.3. Надходження коштiв за програмною класифiкацi€ю видаткiв по загаль
ному Фон|Iу держбюlIжету 2201040 ,]Iрuкладнi ро€робкu за напряjvіаjvіu НТ}
ВНЗ" за 2019 р. складають 2 млн 742663 грн., в т.ч.:
> на виплату заробiтно.і. плати -2 млн 198900

гр11., в т.ч. 7cрел4j.я -473JО8 2р#.

> нарахування на заробiтну плату -461352 грн.
Всього ФЗП склав 2 млн 660252 г н або 97 оіо вiд загально.і. суми надходжень
• вiдрядження -31415 грн.;
• предмети та матерiали -9307 грн.
• комунальнi послуги -41689 гр11.

Вся сума 2 млн 742663 грн. вiднесена на фактичнi видатки КПК 2201040.

який мiстить обсяг надходжень зi спецiального фонд
2спе iальний
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 дiяльнiсть ЩПК 2201160)

Залишок коштiв спецфонду за основною дiяльнiстю на початок 2019 рок)
склав 13 млн 503286 грн.

Надiйшло коштiв по спецфонду за основною дiяльнiстю за 2019 р.
17 млн 932481 грн., в т.ч.:

• за навчання-11 млн 956334 грн. ;
• за оренду примiщень -215534 грн.;

• за проживання в гуртожитку -5 млн 709148 грн.;
• iншi надходження-51465 грн.
Таким чином, загальна сума спецфондV за основною дiяльнiстю за 2019 р
склала 31 мл11 435767 грн.

З них використано на потреби унiверситету в сумi 16 млн 820748 грн., в т.ч.:
>

на виплату заробiтно.і. плати -9 мл11306544 грн. у т.ч. #сr озdоро6ле"я -

208781 грн., премiя -383342 грн

> нарахування на заробiтну плату - 2 млн о53081 грн.
Всього ФЗП склав 11 млн 359625 г

набо 63,3 % вiд суми надходжень за 2019 р.

придбання предметiв i матерiалiв -481702 грн.;
оплата послуг та iншi видатки -333076 грн.
видатки на вiдрядження -87319 грн.;

комунальнi послуги - 3 млн 259393 грн.;
iншi поточнi видатки -381818 грн.;

Вся сума 16 млн 820748 грн. вiднесена на фактичнi видатки за КПК 2201160.

Крiм того, за 2019 р. було проведено повернення коштiв за проживання )
гуртожитку -17836 грн.

i'
_\

Залишок коштiв спецd]ондV за основною дiяльнiстю на о1.01.2020 року скла
да€ 14 мjlн 4971
рн.
+

2.2. Нilуюовt* дj+яIтъгijіс+ь «Прuкладнi розробки за напрямами НТд ВНЗ» з
КПК 2201040

Залишок коштiв спецфонду за КПК 2201040 на о1.01.2019 року склада
131593 грн.

Надiйшло коштiв по спецфонду за 2019 р. -568 000 грн.
Використано на потреби унiверситету 472598 грн., в т.ч.:
> на виплату заробiтно.і. плати -346526 грн.

> нарахування на заробiтну плату -. 75828 грн.
Всього ФЗП склав 422354 грн.

>
>
>
>

Оплата послуг та iншi видатки -37596 грн.
видатки на вiдрядження -2975 грн.;
комунальнi видатки - 7000 грн.
iншi поточнi видатки -2673 грн.;

Вся сума 472598 грн. вiднесена на фактичнi видатки за КПК 2201040.
Залишок коштiв спецфонду на о1.01.2020 р. складас 226995 гр11.
2.3. Кошти в уста11овах ба11ку.

2.3.1. Наукова дiяльнiсть за КПК 2201040 (мiжIIародIIi програми) (валюта, що
знаходиться у ПАТ „Укрексiмбанк")
Залишок коштiв в ПАТ „Укрексiмбанк" на о1.01.2019р. складав 200473 грн.
Конвертовано за 2019 р.-91921 грн.
Залишок коштiв на о 1.01.2020 р. складас

2.3.2. ОсвiтIIя дiялыIiсть за КПК 2201160 (мiжнароднi програми)
Залишок коштiв в АТ „Укргазбанк" на о1.01.2019 р. складав 1 млн 352438 грн.

> Надiйшло по грантовому проекту
58647і-ЕРР-і-2oі7-і-ЕЕ-ЕРРКА2-СВНЕ-JР (Естонiя) - 810118 грн

Конвертовано за 2019 р -1 млн 592357 грн
Залишок коштiв на о 1.01.2020 р. складас -570199 грн.

2.4. Iншi джерела власних надходжень спецiального фонду
2.4.1. Наукова дiялыIiсть за КПК 2201040.
Залишок коштiв на початок 2019 року складав 8070 гр11.

Надiйшлокоштiвза2019 р-118411 грн
Таким чином, загальна сума по К1Ш 2201140 за 2019р. склала 126481 грн.

J

З них використано на потреби унiверситету 119577 грн., в т.ч.:

> на виплату заробiтно.і. плати -2781.9 грн.
> нарахування на заробiтну плату - 2406 грн1
Всього ФЗП склав 30225 гDн.

> видатки на вiдрядження -89352 грн.
Вся сума 119577 грн. вiднесена на фактичнi видатки за КПК 2201040.
Залишок коштiв на о 1.01.2020 р. складас -69

2.4.2..Iншi джерела власних надходже11ь КПК 2201160

Залишок коштiв на початок 2019 року складав 11781 грн.
Надiйшло за 201'9 р - 3 млн 115993 грн., в т.ч.:

> на стипендiю КМУ „МОлодим вченим" -35800 грн.
> О/о вiд розмiщення депозиту у ПАТ „Укрексiмбанк " - 1 млн 261918 грн
> Благодiйнi внески -294971 грн.
> по грантовому проекту 561975-ЕРР-1 -2015-l -FI-ЕРРКА2-СВНЕ-JР (Фiнляндiя)-764486 грн.
> по грантовому проекту 58647і-ЕРР-I -2oі7-і-ЕЕ-ЕРРКА2-СВНЕ-JР (Естонiя) -758818 грн

Загальна сума коштiв за 2019 р склала 3 млн 127774 грн, з яких використан
1 млн 855090 гр11., в т.ч.:

> на виплату заробiтно.і. плати -181215 грн.
> нарахування на заробiтну плату - 39867 грн.
Всього ФЗП склав

221082 гDII.

> виплата стипендi.і. КМУ „Молодим вченим" -35800 грн.
> предмети та матерiали -290901 грн.
> оплата послуг та iншi видатки -53837 грн.
> вiдрядження - 66259 грн.

Вся сума 1 мл11855090 грн. вiднесена на фактичнi видатки за К1Ж 2201160

Залишок коштiв на о 1.01.2020 р. складас 1 млн 272684 грн.

Таким чином, на спецiальний фонд унiверситеТу за 2019 р всього надiйшлt
21 мл11734885 грн, в т.ч.:

+

•:. за основною дiяльнiстю -18 млн 500481 грн. (п. 2.1+2.2)
•:. за iншими джерелами -3 млн 234404 грн. (п. 2.4.1+2.4.2)
З них використано всього -19 млн 268013 грн., в т.ч. на ФЗП-12 млн о33286 грн

Порушень в освоснi видiлених коштiв спец фонду унiверситету у розрiзi статеi
витрат не виявлено.
Станом на о1.01.2020іэ. на рахунках унiверситету по спецфонду залишки коштi]
складають:

> за основною дiяльнiстю: 14 млн 597183грн.+ 1 млн 272684 грн. =
15 млн 869867 грн
> за наVковою дiяльнiстю: 226995 грн. + 6904 гр11. = 233899\\ грн:

Одеський коледж комп'1Отерних технологiй
1.

бюджету за програм

Надходження коштiв за 2019 р. i3 загальIIого

ною класифiкацiсю видаткiв 2201150 «J7z.Э2оио6ксZ ксrdрZ.6 GииZ"# #сZбчсиь#с47и
зсZклсZЭсZ7ие4;» складають 14 млн 169166 гр11., в т.ч.:

> на виплату заробiтно.і. плати -10 млн 122245 грI1.

> нарахування на заробiтну плату -2 млп 282898 грн.;

Всього ФЗП склав 12 млн 405143 [р±±. або 87,6 % вiд суми надходжень за 2019 р

> компенсацiя на продукти харчування студентам-сиротам i студентам, як
залишились без батькiвсько.і. опiки - 466036

грн. (середньорiчна чисельнiсть

і4 осiб); матерiальна допомоm студентам-сиротам -51600 грн.

> на комунальнi послуги та енергоносi.і. - 859966 грн., в т.ч.:
• оплата теплопостачання -401420 грн.;
• оплата водопостачання -151729 грн.;
• оплата електропостачання -297122 грн.;
• оплата iнших енергоносГ{в -9695 грн.
> оплата за послуги -93814 грн.
> предмети та матерiали -292607 гр11
Вся сума 14 мл11169166 грн. вiднесена на фактичнi видатки за КПК 2201150.

1.2. Надходження коштiв за програмно1о класифiкацi€ю видаткiв по загаль

ному Фощу держбюджету 2201190 Виплата академiчішх стuпендiй студен
m<z;и /кjрсллиa7и/ ВНЗ"за 2019 р. складають 2 млн 692452 грн.
З них використано 2 мл11 692452 грн.

Залишку коштiв по академiчним стипендiям нема€.

2.

спе iалы[ий

По спецiальному фонду КПК 2201150 залишок коштiв на початок 2019 рок
складав 1 млн 313912 грн.

+

Надiйшло до спецфонду коштiв за 2019 р. 3 млн 284292 г н. вт.ч.:
• за навчання -2 млн 371480 грн.;
• за проэісивання у гуртожитку ~ 883424 грн.;
• за оренду при]vіiщень -22318 грн. ;

• iншi надходження-7070 грн.
Таким чином, загальна сума спецфондV за основною дiяльнiстю за 2019 р.
коледжi склала 4 млI1 598204 грн.

З них використано на потреби коледжу 2 млн 779288 грн., в т.ч.:
> на виплату заробiтно.і. плати -1 мл11558313 грн.,
> нарахування на заробiтну плату -425308 грн.;
Всього ФЗП склав 1 мл11983621 г

набо 6o,4 Оіо вiд суми надходжень за 2019р.

> комунальнi послуги -496993 гр11.;
> оплата послуг (крiм комунальних) -10588 гр11.;
> предмети та матерiали -143765 гр11.
> iншi видатки -23010 грI1.
> капiтальнi видатки -121311 грн., в т.ч.:

Вся сума 2 млн 779288 грн. вiднесена на фактичнi видатки за КПК 2201150.

Залишок коштiв по спецфонду коледжу на о1.01.20 р. становить 1 млн 818916грн

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

Звiти за 2019 р наданi до Мiнiстерства освiти i науки Укра.і.ни, Головногt

Управлiння державного казначейства в Одеськiй областi, Пенсiйного фонд:

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

•*i.,,i:-';i----.,:,`;.
Головний бухгалтер
27.01.2020 р.

Т.М.Мансарлiйська

