
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
за 2021 рік

КОДИ

Установа

Чернівецький фаховий коледж технологій та

дизайну
за ЄДРПОУ 00301990

Територія Чернівці за КАТОТТГ UA73060610010033137

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: річна

Короткий опис основної діяльності установи
Найменування органу, якому підпорядкована

установа

Середня чисельність

працівників

1 2 3

Основними напрямами діяльності є підготовка за державним (регіональним) замовленням і договірними

зобов'язаннями

Чернівецька обласна державна адміністрація 506 студентів та 92

працівників

        На утримання коледжу затверджено на звітний період бюджетних асигнувань по КПК 0611101 в сумі

12007600,00 грн., з них використано 12007600,00 грн. Невикористаних асигнувань немає. Затверджено освітня

субвенція на звітний період бюджетних асигнувань по КПК 0611102 в сумі 2177100,00 грн., з них використано

2177100,00 грн. Невикористані асигнувань немає. Протягом  2021 року не проводилось перевірок

контролюючими органами, протоколи з бюджетного правопорушення не складались. Дебіторська заборгованість

на 01 січня 2022 року за видатками загального фонду - 328093,85,  згідно договору попередня оплата за газ

Нафтогаз Трейдінг за гудень 2021 року. На початок року видатки майбутніх періодів в сумі 6548,38 грн. оплата за

періодичні видання на 2021 рік - закриті у червні 2021 року . Залишок коштів на реєстраційних рахунках склав -

204322,30 грн.. Рахунки в інших банках не відкривались. Змінено результат виконання кошторису на кінець

звітного періоду. Кредиторська заборгованість по загальному фонду станом на 01 січня 2022 року відсутня. Від

надання платних послуг навчальний заклад за 2021 рік отримав 1469277,50грн. Дебіторська заборгованість по

спеціальному фонду на 01 січня 2022 року склала 495208,50 грн. по доходах. Кредиторська заборгованість по

спеціальному фонду на 01 січня 2022 року склала 116164,89  грн., по доходах. Дебіторська заборгованість станом

на 01 січня 2022 по видаткам спеціального фонду склала 5416,19 грн. оплата за періодичні видання на 2022 рік.

Кредиторська заборгованість станом на 01 січня 2022 року по видаткам спеціального фонду відсутня. Протягом

звітного періоду збитків та розтрат виявлено не було. За  2021 рік Амортизація склала - 90937,00 грн., з неї

нарахована 67038,00 грн. і нарахована на придбані НМА - 23899,00 грн.; Не введено в експлуатацію (незавершені

капітальні інвестиції) - 1000,00 грн. Протягом 2021 року отримано цільове фінансування на суму 145956,00 грн., з

нього враховано у звіті ф. 2 - 36245,00 грн. - ОЗ ; у звіті ф. 4-1 - 7600,00 грн. - ОЗ та 37580,00 грн.- НМА та

введено в експлуатацію НМА - 7794,00 грн., куплені за рахунок залишку коштів станом на 01.01.2021р.;  у звіті ф.

4-2 - 57599,00 грн. - ОЗ та 6932,00 грн.- НМА  і усі введені в експлуатацію. Змінено результат виконання

кошторису на 80 грн. повернення доходів минулого періоду.
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