
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
за 2021 рік

КОДИ

Установа Чернівецький транспортний фаховий коледж за ЄДРПОУ 01116503

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

0611101 Підготовка кадрів вщими навчальними закладами 1-2 рівнів акредитаціі Юридична адреса

коледжу: 58006 м. Чернівці, вул.. 28 Червня, 7

006 - Орган з питань освіти і науки 100

        Станом на 01.01.2021р. дебіторська заборгованість за доходами становить 190877,64грн., кредиторська

заборгованість за доходами становить 162433,52грн ; на 01.01.2022р., дебіторська заборгованість за доходами

становить 418185,33грн., кредиторська заборгованість за доходами становить 241331,0грн.

         Дебіторська заборгованість за рахунками соцстраху становить на 01.01.2021р. - 8403,33грн.,а на 01.01.2022р.

-19727,68грн.; кредиторська заборгованість по не виплаченим лікарняним листам становить19727,68 грн.в т.ч. з

податками та зборами - 3846,58грн. та з розр. із зарплати -15881,10грн.

          На  2021р. передбачено фінансування по обласному бюджету в сумі 14938100грн.; по освітній субвенції -

1658700грн.та по дод. субвенції (0611104) в сумі 500900.0грн.та асигнувань по спец.фонду (0611104) в сумі

56100,0грн.  Профінансовано в повному обсязі.

         Залишки на рахунках на 01.01.2022р. : Іменна(благод.)-441884,05грн.; Спец.кошти -748995,27грн.; . Рахунки

в інших банках відсутні. Було  придбано, але не введено в експлуатацію на суму 134172,0 грн. (в т.ч. за рахунок

загального фонду МНМА на суму -72915,0грн; за рахунок асигнувань основні засоби на суму- 56100,0 грн., а

також за рах. спец. коштів  на суму - 5357,0грн). ;введенно в єксплуатацію на суму 107885,0грн раніше придбано в

т.ч.МНМА на сумму 86784,66 грн., Білизна,постільні речі, одяг та взуття  на суму - 21100,0грн., а також було

списанно МНМА на суму 15553,86грн.

         Фінансовий результат по форме 1-Дс відрізняється на суму нарах. амортизації списаного МНМА від

Профіціт (дефіціт) по формі 2-Дс на суму 15553,86грн

        Перевірок контролюючих органів в звітному періоді не було. Нестач та крадіжок в звітному не було. Сума

596,07грн була відрегульована реєстрацією податкових накладних.

Керівник Володимир ДИМИТРЮК

Головний бухгалтер (керівник ССП) Леонора МАНІСКУ
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