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КОДИ

Установа

Коростишівський педагогічний фаховий коледж імені

І.Я. Франка Житомирської обласної ради
за ЄДРПОУ 02135879

Територія Коростишів за КОАТУУ 1822510100

Організаційно-правова форма

господарювання Комунальна організація (установа, заклад)
за КОПФГ 430

Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 006 - Орган з

питань освіти і науки

Періодичність: річна

Короткий опис основної діяльності установи
Найменування органу, якому підпорядкована

установа

Середня чисельність

працівників

1 2 3

Коростишівський педагогічний фаховий коледж імені І.Я.Франка Житомирської обласної ради.

12500, Житомирська область , м.Коростишів, вул.Семінарська,29.

Основний вид діяльності

навчання за спеціальностями: 013Початкова освіта, 014Середня освіта (Трудове навчання та технологія),

014Середня освіта (Фізична культура); підготовка вчителів початкових класів, вчителів трудового

навчання та вчителів фізичного виховання.

Заклад знаходиться у власності Житомирської

обласної ради, підпорядковується управлінню

освіти і науки Житомирської обласної державної

адміністрації.
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        Облік грошових коштів

        Всього на рахунках, відкритих в Казначействі станом на 01.01.2021року обліковується залишок 489214,83

гривень.

        Залишок грошових коштів у готівці, які знаходяться в касі установ станом на 01.01.2021 року відсутній, сума

грошових документів складає 0,00 гривень.

        Для проведення операцій з коштами загального фонду має відкриті реєстраційні рахунки за КПКВК 0611120

в Казначействі. Залишок коштів на реєстраційних рахунках загального фонду станом на 01.01.2021 року

відсутній, тому у графі 9 «Залишок на кінець звітного періоду (року)» зведеного звіту форми № 2д «Звіт про

надходження та використання коштів загального фонду» не наведено залишок коштів на кінець звітного періоду

на реєстраційних рахунках.

        Для проведення операцій з власними надходженнями спеціального фонду  має відкриті спеціальні

реєстраційні рахунки для проведення операцій із коштами спеціального фонду державного бюджету, а саме:

        - для операцій з коштами, отриманими, як плата за послуги, що надаються бюджетними установами

згідно з їх основною діяльністю – плата за навчання- за КПКВК 0611120;

        - для операцій з коштами, від додаткової (господарської) діяльності – плата за проживання у гуртожитку -

за КПКВК 0611120;

        - для операцій з коштами від надходжень від реалізації в установленому порядку майна (крім

нерухомого) за КПКВ 0611120.

        Залишок коштів на 01.01.2021 року на спеціальних реєстраційних рахунках відповідно до поданого звіту

(форми № 4-1м, № 4-2м) за КПКВК 0611120 становить 489214,83 грн.

        У графі 14 «залишок на кінець звітного періоду (року) усього» звіту форми № 4-1м «Звіт про надходження і

використання коштів, отриманих як плата за послуги» наведено залишок коштів на реєстраційному рахунку на

кінець звітного періоду у сумі 445043,40 гривень.

        У графі 11 «залишок на кінець звітного періоду (року) усього» звіту форми № 4-2м «Звіт про надходження і

використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень» наведено залишок коштів на

реєстраційному рахунку на кінець звітного періоду у сумі 44171,43 гривень.

        Крім того, відкрито інший рахунок в органах Казначейства, а саме для проведення операцій за розрахунками

з виплати допомоги у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, що здійснюються за рахунок коштів ФСС на

випадок тимчасової втрати працездатності. Сума залишку станом на 01.01.2021 року на небюджетному рахунку

відсутня.

        Облік доходів

        Доходи за бюджетними асигнуваннями

        У графі 7 «Надійшло коштів за звітний період (рік)» зведеного звіту форми № 2м «Звіт про надходження та

використання коштів загального фонду» відображена сума 23045839,45 гривень та складається із коштів

загального фонду, отриманих для здійснення видатків. У рядку 2010 «Бюджетні асигнування» розділу І

Фінансовий результат діяльності форми № 2-дс «Звіт про фінансовий результат» відображена сума отриманих
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асигнувань для здійснення поточних видатків по загальному фонду та складає 23000169 грн. без урахування

надходжень спрямованих на капітальні видатки, які становлять 45670,50грн.

        Власні надходження

        У графі 9 «Надійшло коштів за звітний період (рік)» зведеного «Звіту про надходження і використання

коштів, отриманих як плата за послуги» (форма

        № 4-1м) відображена сума надходжень 868953,61 грн., у тому числі:

        1. - плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю:

        - плата за навчання  304765,00 гривень,

        - від додаткової (господарської) діяльності – плата за проживання у гуртожитку – 561662,61 гривень.

        У рядку 2020 розділу І Фінансовий результат діяльності форми № 2-дс «Звіт про фінансовий результат »

відображена сума нарахувань доходів  від надання платних послуг 939815 грн. без урахування надходжень

спрямованих на капітальні видатки, які становлять 5414 грн.

        2. Від надходжень від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого) – макулатура– 2526,00

гривень.

        У рядку 2030 розділу І Фінансовий результат діяльності форми № 2-дс «Звіт про фінансовий результат»

відображена сума 2526,00 грн без урахування надходжень спрямованих на капітальні видатки.

        Кошти, отримані за іншими джерелами власних надходжень

        У графі 8 «Надійшло коштів за звітний період (рік)» зведеного «Звіту про надходження і використання

коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень» (форма № 4-2м) відображена сума  119827,00 грн.

та складається із:

        1) доходів від отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків у сумі 119827,00 гривень.

        У рядку 2130 розділу І Фінансовий результат діяльності форми № 2-дс «Звіт про фінансовий результат»

відображена сума 19427 грн. без урахування надходжень спрямованих на капітальні видатки, які становлять

100400 грн.

        Облік витрат

        Касові витрати за звітний період зведених бюджетних форм складають 23782159,28 грн.:

        - форма № 2м «Звіт про надходження та використання коштів загального фонду» - 23045839,45 грн.;

        - форма № 4-1м «Звіту про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги» -

627892,83 грн.;

        - форма № 4-2м «Звіту про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами

власних надходжень» - 108427,00 грн.

        Загальна сума фактичних витрат, відображених у зазначених формах бюджетної звітності зменшена на суму

витрат, що включаються до первісної вартості необоротних активів, складає 23700421 грн. та знайшла своє

відображення у рядку 2380 «Усього витрат» розділу І «Фінансовий результат діяльності» форми № 2-дс «Звіт про

фінансовий результат», у тому числі:

        - витрати на відрядження (КЕКВ 2250), які відображені у рядку 2250 «Інші витрати за обмінними

операціями» розділу І «Фінансовий результат діяльності» форми №2-дс «Звіт про фінансовий результат», – 7356

грн.;

        - до складу інших витрат за необмінними операціями у сумі 3173686 грн., які відображені у рядку 2310

«Інші витрати за необмінними операціями» розділу І «Фінансовий результат діяльності» форми № 2-дс, враховані

витрати за стипендіальним забезпеченням  (КЕКВ 2720) 3155350 грн., 18336 грн. – витрати благодійних внесків.

        - решта поточних витрат відображена у рядку 2210 «Витрати на виконання бюджетних програм» розділу

І «Фінансовий результат діяльності» форми № 2-дс «Звіт про фінансовий результат» - 19793870 гривень та у

рядку 2220 «Витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт» - 725509 гривень.

        Облік розрахунків

        Розрахунки по загальному фонду

        Згідно зведеного «Звіту про заборгованість за бюджетними коштами» (форма № 7м) за загальним фондом

дебіторська заборгованість станом на 01.01.2021 року відсутня .

        Уся дебіторська заборгованість обліковується за КПКВК 0611120 

        Станом на 01.01.2021 року прострочена дебіторська заборгованість відсутня.

        Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2020 року відсутня. 

        Станом на 01.01.2021 року прострочена кредиторська заборгованість відсутня.

        Розрахунки по спеціальному фонду

        Згідно зведеного «Звіту про заборгованість за бюджетними коштами» (форма № 7м) за спеціальним фондом

дебіторська заборгованість станом на 01.01.2021 року склала 144,00 грн. В тому числі:

        за доходами – 144,00 грн. – нарахована і несплачена плата за навчання.

        за видатками – відсутня. 

        Кредиторська заборгованість за бюджетними коштами за спеціальним фондом станом на 01.01.2021 року

склала  85195,00 грн. В тому числі:
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        за доходами – 55209,00 грн. – сплачена попередня оплата за проживання у гуртожитку та за навчання –

29986,00 грн.;

        за видатками – відсутня.

        Прострочена кредиторська заборгованість за спеціальним фондом відсутня.

        З метою недопущення кредиторської та дебіторської заборгованості постійно здійснюється контроль та

заходи щодо зменшення наявної заборгованості.

        Фінансовий результат

        У графі 4 рядка 1420 «Фінансовий результат» Пасиву Балансу (форма № 1-дс) відображено фінансовий

результат виконання кошторису станом на кінець звітного періоду у сумі -    -7841988 грн., який складається із:

        - накопиченого результату минулого періоду –  - 8139051 грн.;

        - фінансового результату виконання кошторису звітного періоду –

        297063 гривень.

        Фінансовий результат (форма № 2-дс)

        Фінансовий результат виконання кошторису звітного періоду 261516 грн. (рядок 2390 “Профіцит/дефіцит за

звітний період” розділу І. Фінансовий результат діяльності форми  № 2-дс “Звіт про фінансові результати”).

        Зміна накопиченого фінансового результату виконання кошторису відбулася за рахунок :

        - збільшення накопиченого результату внаслідок вибуття необоротних активів, які придбані до 01.01.2020

року на суму 35547 грн.

        - Скоригований накопичувальний фінансовий результат на початок року (рахунок 5512) становить 35547

гривень, різниця виникла у результаті внаслідок вибуття необоротних активів, які придбані до 01.01.2020 року у

сумі 35547гривень (збільшення).

        Доходи:

        У рядку 2010 “Бюджетні асигнування”  частини І. Фінансовий результат діяльності Звіту про фінансові

результати діяльності (Форма № 2-дс)  відображена сума 23000169 грн., отримано бюджетних асигнувань

загального фонду в звітному періоді.

        У рядку 2020 “Доходи від надання послуг (виконання робіт)” відображена сума нарахованих доходів 939815

грн.,

        в тому числі:

        - плата за послуги, що надаються бюджетною установою згідно з їх основною діяльністю – 305496,50грн. за

мінусом вилученого з доходу звітного періоду цільового фінансування на суму поточних витрат, що включаються

до вартості об’єкта необоротних активів – 0,00грн. (КЕКВ 2210 – 0,00грн., КЕКВ 3110 – 0,00 грн.).

        - від додаткової (господарської) діяльності – 634318,26 грн. за мінусом вилученого з доходу звітного періоду

цільового фінансування на суму поточних витрат, що включаються до вартості об’єкта необоротних активів –

5414,00грн. (КЕКВ 2210 – 5414,00грн., КЕКВ 3110 – 0,00 грн.).

        У рядку 2030 “Доходи від продажу активів” відображена сума 2526 грн. реалізація макулатури,

        в тому числі:

        - дохід від реалізації активів – 2526 грн. за мінусом вилученого з доходу звітного періоду цільового

фінансування на суму поточних витрат, що включаються до вартості об’єкта необоротних активів – 0,00грн.

(КЕКВ 2210 – 0,00грн., КЕКВ 3110 – 0,00 грн.).

        У рядку 2130 “Інші доходи від необмінних операцій” відображена сума 71279грн.,

        в тому числі:

        - благодійні внески, гранти та дарунки – 19427 грн. без урахування надходжень спрямованих на придбання

ІНМА та основних засобів у сумі 100400,00 грн.

          Витрати:

        Загальна сума витрат, відображена у рядку 2380 “Усього витрат” звіту 2-дс – 23700421 грн.,

        в тому числі:

        - витрати за обмінними операціями (дані рядка 2290) - 20526735 грн.;

        - витрати за необмінними операціями (дані рядка 2340) - 3173686 грн.;

        Витрати за обмінними операціями - 20526735грн.:

        із них:

        - Витрати на виконання бюджетних програм - 19793870грн.:

        - Витрати на виготовлення продукції - 725509грн.:

        - витрати на оплату праці - 14472458грн.,

        - відрахування на соціальні заходи - 2976488грн.,

        - матеріальні витрати – 2994062грн.,

        - амортизація – 76371грн.

        - Інші витрати за обмінними операціями - 7356грн. 

        - витрати на відрядження (КЕКВ 2250 “Видатки на відрядження” 
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        - Інші витрати за необмінними операціями - 3417068грн. 

        - витрати за КЕКВ 2700 “Соціальне забезпечення” – 3155350грн. 

        - витрати благодійних внесків – 18336грн. 

              Станом на 01.01.2021 року залишок коштів на позабалансових рахунках становить 61027 грн., а саме:  

              071 «Списана дебіторська заборгованість розпорядників бюджетних коштів» - 48654 грн. 

        - кошти які залишилися на рахунках АКПБ «Україна»(дебіторська заборгованість) в сумі   48653,55 грн., а

саме: на бюджетному рахунку 27439,26 грн.; спеціальному - 21036,29 грн. (спеціальний реєстраційний рахунок

плати за послуги - 20183,29 грн., благодійні внески -  853 грн.) та на Чорнобильському рахунку -178,00 грн.

Віднесення на позабалансовий рахунок відбулося у грудні 2006 року.

            073 «Невідшкодовані нестачі і втрати від псування цінностей розпорядників бюджетних коштів» у сумі

12373 грн.

              Невідомими особами здійснені крадіжки матеріальних цінностей. У квітні 2015 році у навчальному

корпусі на суму 7750,00грн., У травні 2017 року у слюсарній майстерні на суму 1633,00 грн. та у березні 2020

року у господарському приміщенні на суму 2900 гривень. На даний час справи знаходиться на досудовому

дослідженні у правоохоронних органах, винні

Керівник Василь МОРОЗ

Головний бухгалтер (керівник ССП) Олена СЕЛЮЧЕНКО

" 11 " січня 2021р.
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