
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
за I квартал 2018 року

КОДИ

Установа

Державний вищий навчальний заклад "Чернівецький

коледж дизайну та економіки"
за ЄДРПОУ 00301990

Територія Чернівецька Область/М.Чернівці за КОАТУУ 7300000000

Організаційно-правова форма

господарювання Державна організація (установа, заклад)
за КОПФГ 425

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

питань освіти і науки

Періодичність:   квартальна  

Короткий опис основної діяльності установи
Найменування органу, якому

підпорядкована установа

Середня

чисельність

працівників

Примітка

1 2 3 4

Основними напрямами діяльності є підготовка за державним

замовленням і договірними зобов'язаннями фахівців освітньо-

кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст.

Міністерство освіти і

науки України, Департамет

освіти і науки

Чернівецької ОДА.

96 чол.
Середня кількість студентів - 506

чол.

           На утримання коледжу затверджено на звітний період бюджетних асигнувань в сумі 2254080,00 грн., з них

використано 2172080,00 грн. Невикористані асигнування акумулюються кошти на наступний період.

           Протягом І кваталу не проводилось перевірок контролюючими органами, протоколи з бюджетного

правопорушення не складались.

           Залишок коштів на реєстраційних рахунках склав - 162629,12 грн. Рахунки в інших банках не відкривались.

           Змінено результат виконання кошторису на початок року та на кінець звітного періоду у звязку з

перенесення залишків з державного бюджету на місцевий бюджет в сумі 564112,00 грн.

           Дебіторська та кредиторська заборгованість по загальному фонду станом на 01 квітня - відсутня.

          Від надання платних послуг навчальний заклад отримав за І квартал 2018 року - 361395,38 грн. в т.ч.:

          - плата за навчання - 302792,00 грн.;

          - плата за гуртожиток - 56221,00 грн.;

          - плата за оренду державного майна - 2872,38 грн.;

          за документи про освіту - 510,00 грн.

          Дебіторська заборгованість по спеціальному фонду станом на 01 квітня склала 502371,41 грн. в т.ч.:

          По доходах:

          - плата за навчання - 472664,40 грн.;

          - плата за проживання в гуртожитку - 10401,00 грн.

          По видатках:

          - 19306,01 грн.- витрати майбутніх періодів (періодичні видання на 2018 рік).

          Кредиторська заборгованість по спеціальному фонду станом на 01 квітня склала 4499,71 грн. в т.ч.:

          По доходах:

          - плата за навчання - 38,01 грн.;

          - плата за гуртожиток - 4344,00 грн.;

          - плата за оренду буфету, згідно умов договору - 341,37 грн.

          По видатках:

          Кредиторська заборгованість станом на 01 квітня відсутня.

          Протягом звітного періоду фактів крадіжок, збитків та розтрат виявлено не було. Видатки майбутніх

періодів (дебіторська заборгованість - періодичні видання на 2018 р.) складає -18306,01 грн.

           Фактичні видатки:

           ф.2м - 2178281,96 грн., у ф.4-1м - 310329,16  грн., у ф. 4-2м - 8124,50 грн.

Керівник Гапей АВ

Головний бухгалтер Чобану НО

" 13 " квітня 2018р.
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