
Додаток 10 

до Порядку складання бюджетної звітності 
розпорядниками та одержувачами бюджетних 

коштів, звітності фондами загальнообов’язкового 

державного соціального і пенсійного страхування 
(пункт 4 розділу ІІ) 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
за  I квартал 2018 року 

                                                                                                                                                       Коди 

Установа_Державний навчальний заклад «Регіональний центр професійної освіти будівельних  
технологій Харківської області_______________________________________________за ЄДРПОУ 

25462474 

Територія_ Україна, м. Харків, вул. В.Зубенка, 39   _____________________________ за КОАТУУ 6310137500 

Організаційно-правова форма господарювання_425 Державна організація _______за КОПФГ 01084 

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету_____  
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів_ 06 Управління  освіти Адміністрації 
Московського району Харківської міської ради 

 

 
Періодичність: квартальна, річна. 
 

 

Короткий опис основної діяльності установ Найменування органу, 
якому підпорядкована 

установа 

Середня 
чисельність 
працівників 

Примітка 

1 2 3 4 

Державний навчальний заклад «Регіональний центр професійної освіти будівельних 
технологій Харківської області»  розташований за адресою м.Харків,вул.В.Зубенка,39. 
Центр - державний  заклад освіти. 

 146чол.  

Контингент учнів складає на 01.04. 2018р.339чол..  
Бухгалтерський облік ведеться по меморіально-ордерній системі. 
Фінансування з загального фонду за  I квартал 2018року становить 5884072,94грн.,  в 
тому числі фінансування з місцевого бюджету в сумі 5644230,94грн., субвенції з 
державного бюджету – 239842,00грн.. Внутрівідомча передача продуктів харчування 
Центру №3 по коду рядка 1145 балансу протягом року склала 33345,21грн.. Фактичні 
видатки  склали 5901113,71, дебіторська та кредиторська заборгованість по загальному 
фонду відсутня. 
Нараховано доходів по спеціальному фонду 305450,46грн., в т.ч.  за послуги від 
проживання в гуртожитку 225687,56грн., від виробничої практики – 13614,21грн, за 
металобрухт – 7287,50грн.,  благодійні внески – 1700,00грн., від оренди майна – 
57161,19грн. Фактичні видатки  по спеціальному фонду склали 207094,23грн.. 
Дебіторська та  кредиторська заборгованість за видатками відсутні, за доходами на 
01.04.18р.дебіторська заборгованість склала 284342,38 грн., в т.ч.  поточна 
заборгованість орендарів та проживаючих в гуртожитку. Кредиторська  заборгованість по 
доходам склала 11620,39грн., в т.ч.  задаток по орендарям  - 2692,07грн., оплата за 
комунальні -послуги – 823,64грн. та плата за навчання  - 8104,68грн.. 

974   

Протягом I кварталу 2018року були придбані основні фонди в сумі 18874,80грн. за 
рахунок спеціального фонду. Залишок на незавершених капітальних інвестиціях 
відсутній. Фінансовий результат по формі 1-ДС відрізняється від фінансового результату  
по Ф-2ДС на суму 942грн. за рахунок списання інших необоротних матеріальних активів в 
сумі 942грн.. 

   

Фінансування проводиться з місцевого бюджету Московського району м.Харкова.                  

Додатки  4, 5, 6, 8, 16-21, 24-26    не подаються за відсутністю даних.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

 

 
Керівник                                     ___________________ Г.Д.Амірбеков 
    (підпис)      (ініціали, прізвище) 
 
Головний бухгалтер  ___________________                  А.Є.Мартинова 
    (підпис)      (ініціали, прізвище) 
"06" квітня  2018 року 

 

 
 

 


