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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 93,0 чол. Середня кількість

студентів - 532 чоловік.

                     На утримання коледжу затверджено на  звітний період 2022 року бюджетних асигнувань по КПК

0611101 в сумі 140914026,73 грн., з них надійшло та використано 13995223,13 грн. Невикористані асигнувань в

сумі 82479,60 грн. зареєстровані, як кредиторська заборгованість по загальному фонду. Затверджено освітня

субвенція на звітний період 2022 року бюджетних асигнувань по КПК 0611102 в сумі 1860000,00 грн., з них

використано 1860000,00 грн. Невикористані асигнувань немає. Затверджено видатки, пов'язані з наданням

підтримки ВПО на звітний період 2022 року бюджетних асигнувань по КПК 0613230 в сумі 60000,00 грн., з них

використано 60000,00 грн. Протягом 2022 року не проводилось перевірок контролюючими органами, протоколи з

бюджетного правопорушення не складались. Дебіторська заборгованість на 01 січня 2023 року за видатками

загального фонду - 464965,58, згідно договору попередня оплата за газ Нафтогаз Трейдінг за гудень 2022 року. На

початок року існувала дебіторська заборгованість в сумі  328093,85 грн. попередня оплата за газ Нафтогаз

Трейдінг за гудень 2021 року - закрита у січні 2022 року .

                     Залишок коштів на реєстраційних рахунках склав - 626390,29 грн.. Рахунки в інших банках не

відкривались. Змінено результат виконання кошторису на кінець звітного періоду. Від надання платних послуг

навчальний заклад за 2022 рік отримав 1992070,69 грн. Дебіторська заборгованість по спеціальному фонду на 01

січня 2023 року склала 824670,26 грн., з них  по доходах - 806160,44 грн. та по видаткам - 18509,82 грн. -згідно

договору попередня оплата за газ Нафтогаз Трейдінг за гудень 2022 року. Кредиторська заборгованість по

спеціальному фонду на 01 січня 2023 року склала 217496,16 грн., по доходах. Кредиторська заборгованість

станом на 01 січня 2023 року по видаткам спеціального фонду відсутня. На початок року існувала дебіторська

заборгованість в сумі 5416,19 грн. за періодичні видання на 2022 рік закрита в грудні 2022 року. Протягом

звітного періоду збитків та розтрат виявлено не було. За 2022 рік Амортизація склала - 61741,00 грн., з неї

нарахована 54917,00 грн. і нарахована на придбані НМА - 6824,00,00 грн.; Не введено в експлуатацію

(незавершені капітальні інвестиції) - 322163,00 грн. Протягом 2022 року отримано цільове фінансування на суму

106436,00 грн., з нього враховано у звіті ф. 2 - 65488,00 грн. - ОЗ ; у звіті ф. 4-1 - 40948,00 грн. - ОЗ та 37580,00

грн. усі не введені в експлуатацію. Списано безнадійну дебіторську заборгованість на суму 48642,00 грн.
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