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Освітні послуги пов'язані з одержанням освіти на рівні кваліфікаційних вимог до молодшого спеціаліста Департамент охорони здоров'я 101 особа

Облік розрахунків
Розрахунки по загальному фонду
Згідно «Звіту про заборгованість за бюджетними коштами» (форма № 7м) за загальним фондом:
- Дебіторська заборгованість станом на 01.04.2019 року склала 0,00 грн., у тому числі прострочена -  0,00 

грн., за розрахунками з бюджетом -  0,00 грн. Заборгованість обліковується за КПКВ 0711120 «Підготовка кадрів 
вищими навчальними закладами І-ІІ рівнів акредитації (коледжами, технікумами, училищами)» -  0,00 грн У 
порівнянні з початком року дебіторська заборгованість, у тому числі прострочена, за розрахунками з бюджетом не 
змінилась

- Кредиторська заборгованість станом на 01.04.2019 року склала 464470,99 грн., у тому числі прострочена -  
0,00 грн.. Заборгованість обліковується за КПКВ 0711120 «Підготовка кадрів вищими навчальними закладами І-ІІ 
рівнів акредитації (коледжами, технікумами, училищами)» -  464470,99 грн., у тому числі КЕКВ 2111 -  389371,67 
грн., КЕКВ 2120 -  75099,32 грн -  заробітна плата та нарахування на оплату праці за березень 2019р.срок оплати 
05.04.2019р.

Розрахунки по спеціальному фонду
Згідно «Звіту про заборгованість за бюджетними коштами» (форма № 7м) за спеціальним фондом:
- Дебіторська заборгованість станом на 01.04.2019 року склала 342164,84 грн., у тому числі прострочена -  

0,00 грн.. Заборгованість обліковується за КПКВ 0711120 «Підготовка кадрів вищими навчальними закладами І-ІІ 
рівнів акредитації (коледжами, технікумами, училищами)» -  342164,84 грн. У тому числі: за доходами -  
342164,84 грн..: за розрахунками за товари, роботи, послуги -  342164,84 грн., -  нарахована плата за навчання 
здійснюється посеместрово, але частина студентів сплачує щомісячно; за видатками -  0,00 грн

- Кредиторська заборгованість станом на 01.04.2019 року склала 127620,37 грн., у тому числі прострочена -  
0,00 грн. Заборгованість обліковується за КПКВ 0711120 «Підготовка кадрів вищими навчальними закладами І-ІІ 
рівнів акредитації (коледжами, технікумами, училищами)» -  127620,37 грн. У тому числі: за доходами -  0,00 грн.: 
одержані аванси на надання послуг - 0,00 грн.; за видатками -  127620,37 грн.: у тому числі КПКВ 0711120 КЕКВ 
2111 - 105880,90 грн., КЕКВ 2120 -  21739,47 грн заробітна плата та нарахування на оплату праці за березень 
2019р.срок оплати 05.04.2019р

З метою недопущення кредиторської та дебіторської заборгованості заклад постійно здійснює контроль та 
заходи щодо зменшення наявної заборгованості.

Прострочена кредиторська заборгованость за кодами економічної класифікації видатків 2110, 2270 - відсутня.
Кредиторська заборгованость за бюджетними зобов'язаннями, не взятими на облік органами Казначейства - 

відсутня.
Факти взяття зобов'язань без відповідних бюджетних асигнувань або з перевищенням повноважень, 

встановлених Бюджетним кодексом України, законом про Державний бюджет України -  відсутні.
Дебіторської та кредиторської заборгованість за бюджетними програмами, бюджетні призначення за якими 

законом про Державний бюджет України на звітний рік не затверджувались - немає.
Дебіторська заборгованість за операціями які не відносяться до виконання кошторису (Додаток 27) станом на 

01.04.2019 року склала -  24038,82 грн., в тому числі:
За розрахунками із соціального страхування -  24038,82 грн:

розрахунки з Фондом соціального страхування на випадок тимчасової втрати працездатності за
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нарахованими сумами допомоги у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю за березень 2019 року у сумі -13944,70 
грн., за лютий 2019 року у сумі -  10094,12 грн

Всього на рахунках, відкритих в Казначействі станом на 01.04.2019 року обліковується залишок -  2203715,30 
грн. Залишок грошових коштів у готівці, які знаходяться в касі установ станом на 01.04.2019 року складає 0,00 
грн. Сума грошових документів, які знаходяться в касі станом на 01.04.2019 складає 0,00 грн.

Для проведення операцій з коштами загального фонду заклад має відкриті реєстраційні рахунки - 2 (за КПКВ 
0711120; КПКВ 0711140) в Казначействі.

Залишок коштів на реєстраційних рахунках загального фонду станом на 01.04.2019 року 28707,30 грн, тому у 
графі «Залишок на кінець звітного періоду (року)» звіту форми № 2м «Звіт про надходження та використання 
коштів загального фонду» наведено залишок коштів на кінець звітного періоду на реєстраційних рахунках -  
становить по КПВК 0711120 -28706,33; КПВК 0711140 -  0,97 грн.

Для проведення операцій з власними надходженнями спеціального фонду заклад 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 бюджетною установою -  4 
(КПКВ 0711120);

- для операцій з коштами, отриманими за іншими джерелами власних надходжень -  1 ( КПКВ 0711140);
- для операцій з коштами від інших надходжень спеціального фонду - 1 (КПКВ 0717321);
Залишок коштів на 01.04.2019 на спеціальних реєстраційних рахунках відповідно до поданого звіту (форми 

№ 4-1м) за КПКВК 0711120 становить 2175008,00 грн.
У графі «Залишок на кінець звітного періоду (року) усього» звіту форми № 4-їм «Звіт про надходження і 

використання коштів, отриманих як плата за послуги» наведено залишок коштів на реєстраційних рахунках на 
кінець звітного періоду у сумі 2175008,00грн.

У графі «Залишок на кінець звітного періоду (року) усього» звіту форми № 4-2м «Звіт про надходження і 
використання коштів, отриманими за іншими джерелами власних надходжень» наведено залишок коштів на 
реєстраційних рахунках на кінець звітного періоду у сумі 0,00 грн.

Крім того, заклад має відкриті інші рахунки в органах Казначейства, а саме: рахунок балансової групи 3711 
відкритий 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. Залишок 
коштів на цьому рахунку станом на 01.04.2019 р. складає 0,00 грн.

Поточні рахунки, відкрити в установах банків -  відсутні.
На рахунках у системі електронного адміністрування податку на додану вартість 0,00 грн.
Облік доходів
Надійшло доходів за звітний період бюджетних форм складають 4250726,00 грн.:
- «Звіт про надходження та використання коштів загального фонду» (форма № 2м) відображена сума 

4250726,00 грн. та складається із коштів загального фонду, отриманих для здійснення видатків;
- «Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги» (форма № 4-їм) 

відображена сума 635238,63 грн., в тому числі:
1) за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю -  363617,63грн., від 

додаткової (господарської) діяльності діяльністю -  271621,00 грн.
2) від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) — 0,00 грн.
3) від оренди майна бюджетних установ - 0,00 грн.
- «Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних 

надходжень» (форма № 4-2м) відображена сума 2000,00 грн., в тому числі: - доходи від безоплатно отриманих 
активів, послуг (робіт) -  0,00 грн.; благодійні внески, гранти та дарунки -  2000,00 грн.; кошти, отримані від 
підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших розпорядників бюджетних коштів для виконання цільових 
заходів -  0,00 грн.;

Показники, які відображені в частині І. Фінансовий результат діяльності Звіту про фінансові результати 
діяльності (Форма № 2-дс):

У рядку 2010 “Бюджетні асигнування ” частини І. Фінансовий результат діяльності Звіту про фінансові 
результати діяльності (Форма № 2-дс) відображена сума 4250726 грн., із них:

отримано бюджетних асигнувань загального фонду в звітному періоді -  4250726 грн. за мінусом: 
вилученого з бюджетних асигнувань цільового фінансування на суму поточних витрат, що включаються до 
вартості об’єкта необоротних активів -  0 грн. (КЕКВ 2210 -  0 грн., КЕКВ 3110-0 грн.);

отримано бюджетних асигнувань спеціального фонду в звітному періоді -  1002877грн. за мінусом: 
вилученого з бюджетних асигнувань цільового фінансування на суму поточних витрат, що включаються до 
вартості об’єкта необоротних активів -  0 грн. (КЕКВ 2 2 1 0 -0  грн., КЕКВ 3110-0 грн.).

У рядку 2020 “Доходи від надання послуг (виконання робіт)” відображена сума 1002877 грн., в тому числі: 
плата за послуги, що надаються бюджетною установою згідно з їх основною діяльністю -  706267грн. 
від додаткової (господарської) діяльності -  296610 грн.
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за мінусом: вилученого з доходу звітного періоду цільового фінансування на суму поточних витрат, що 
включаються до вартості об’єкта необоротних активів -  0 грн. (КЕКВ 2 2 1 0 -0  грн., КЕКВ 3110 - 0 грн.).

У рядку 2030 “Доходи від продажу активів” відображена сума 0 грн., в тому числі:
дохід від реалізації активів -  0 грн. за мінусом: вилученого з доходу звітного періоду цільового 

фінансування на суму поточних витрат, що включаються до вартості об’єкта необоротних активів -  0 грн. (КЕКВ 
2210- 0  грн., КЕКВ 3110-0  грн.).

У рядку 2130 “Інші доходи від необмінних операцій” відображена сума 2000 грн., в тому числі: 
благодійні внески, гранти та дарунки - 2000 грн.

Облік витрат
Касові витрати за звітний період зведених бюджетних форм складають 0 грн.:

форма № 2м «Звіт про надходження та використання коштів загального фонду» - 4222054,70 грн.; 
форма № 4-1м «Звіту про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги» - 

340772,51 грн.;
форма № 4-2м «Звіту про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами 

власних надходжень» - 2000 грн.;
1) Витрати за обмінними операціями (дані рядка 2290) -  28280 грн.:
- у рядку 2210 «Витрати на виконання бюджетних програм» - 3765186 гр н .:

витрати на оплату праці - 2286372 грн., 
відрахування на соціальні заходи - 476799 грн., 
матеріальні витрати - 960180 грн., 
амортизація -  41835 грн..

- у рядку 2220 «Витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)» - 461752 грн.):
витрати на оплату праці - 291302 грн., 
відрахування на соціальні заходи - 60859 грн., 
матеріальні витрати - 107798 грн., 
амортизація - 1793 грн..

- у рядку 2250 «Інші витрати за обмінними операціями» - 28280 грн. (КЕКВ 2250 “Видатки на відрядження” 
-  7600 грн., КЕКВ 2800 “Інші поточні видатки” -  20680 грн. (ПДВ).

у рядку 2310 «Інші витрати за необмінними операціями» 906292 грн. ( КЕКВ 2700 “Соціальне 
забезпечення” -  906292 грн.).

Фінансовий результат
Фінансовий результат станом на 01.01.2019 року -  -5636548 грн. (графа 3 рядка 1420 “Фінансовий результат” 

Пасиву Балансу (форма № 1-дс).
Фінансовий результат виконання кошторису звітного періоду -  94093 грн. (рядок 2390 “Профіцит/дефіцит за 

звітний період” розділу І . Фінансовий результат діяльності форми № 2-дс “Звіт про фінансові результати”).
Станом на 01.04.2019 року вартість нефінансових активів становить 3936296 грн., у тому числі:
- основні засоби(первісна вартість) - 2779262 грн., знос -  20435032 грн.,
- нематеріальні активи (первісна вартість)- 46521 грн., знос -  28890 грн;
-незавершені капітальні інвестиції — 902900 грн;
-запаси 236503 грн.
Зміни вартості основних засобів (рядок балансу 1001): протягом звітного періоду збільшились на 86355 грн. 
Зміни відбулись внаслідок:
- придбання основних засобів та необоротних матеріальних активів на суму 84355 грн.;
- безоплатно отриманих основних засобів та необоротних матеріальних активів на суму 2000 грн.;
Протоколи про порушення бюджетного законодавства не складались.
Відхилення показників "на початок звітного року" бюджетної звітності від аналогічних показників "на кінець 

звітного (періоду) року" річної бюджетної звітності за минулий рік відсутні.
У зведеній бюджетній звітності відсутня інформація про ліквідовані, приєднані, створені структурні одиниці.

Керівник Посікера ТВ

Головний бухгалтер (керівник ССП) Меланченко ОВ

"04 "квітня 2019р.
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