
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Установа 
Територія 
Організаційно-правова форма 
господарювання 

за 11 кварт ал 2018 року 

Держ авний навчальний заклад" Сумське 
між регіональне вище професійне училище" 

Держ авна організація (уст анова, закладі 

заЄДРПОУ 

заКОАТУУ 

заКОПФГ 

Код та назва типової відомчої класифкації видатків та кредитування місцевих бюджетів 006 -О рган з 
пит ань освіт и і науки 
Періодичність: кварт альна 

КОДИ 

02547501 

5910136600 

425 

Короткий опис основної діяльності установи 
Найменування органу, 
якому підпорядкована 

установа 

Середня 
чисельність 
працівників 

Примітка 

1 2 3 4 

Державний навчальний заклад «СУМСЬКЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ ВИЩЕ 
ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ» 
є професійно-технічним закладом третього агестаційного рівня, що 
здійснює підготовку робітників високого рівня кваліфкації з 
технологічно-складних науково ємких професій та спеціальностей або 
робітників, діяльність яких пов'язана зі складною організацією праці, як 
правило, з числа випускників шкіл. Центр може здійснювати підготовку, 
перепідготовку і підвищення кваліфкації працюючих робітників, 
молодших спеціалістів та незайнятого населення. 

Управління освіти і 
науки Сумської міської 
ради 

89 

Дебіторська заборгованість станом на 01.07.2018 становить 70259 грн..зменшилась в порівнянні з початком 
року - несвоєчасна оплата мешканцями за проживання. Кредиторська заборгованість відсутня. 

Баланс 1-дс 
на балансі установи нефінансові активи рахуються за первісною вартістю - 172966 грн, нарахований знос -

71518 грн..Результат виконання кошторису у формі 1-дс та формі £-дс різниця на 5138 грн.,у звязку зі списанням 
інших необоротних активів придбаних у минулі періоди. 

Кері вник 

Головний бухгалтер 

" 11" гмпня 2018р. 

Камишанська ВО 

СедихСО 

Ш 
Я ? 



Додаток 24 
д о І І о р я д к у складання бюджетної звітності 
р о з п о р я д н и к а м и та о д е р ж у в а ч а м и бюджетних 
коштів , звітності ф о н д а м и 
загальнообов 'язкового д е р ж а в н о г о соц іального і 
пенс ійного страхування 
( п у н к т 5 розділу II) 

Довідка 
про дебіторську заборгованість за видатками 

па 01 липня 2018 року 

Установа Державний навчальний заклад "Сумське міжрегіональне вище професійне училище" за ЄДР1ІОУ 

Територія Ковпаківський за КОАТУУ 

Організаційно-правова форма господарювання Державна організація (установа, заклад) заКОТГФІ 

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету 
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 006 - Орган з питань освіти і науки 

Періодичність: квартальна 
Одиниця виміру: гри, коп. 

Форма складена: за загальним, спеціальним фондом (потрібне підкреслити). 

КОДИ 

02547501 
5910136600 

425 

Коди нроірамної класифікації видатків 
та кредитування державного бюджету 

або програмної класифікації нидаткін та 
кредитування місцевих бюджетів 
(Типової програмної класифікації 

видатків та кредитування місцевих 
бвіджетів/ Тимчасової класифікації 

видат ків та кредитування для бюджетів 
місцевого самоврядування, які не 

застосовують програмно-цільовоі о 
методу) 

КЕКВ 

Дебіторська заборгованість на початок 
звітного року Дебіторська 

заборгованість з 
простроченим 

строком 
позовної давності, 

•по настав протягом 
звітного року 

Списана дебіторська 
заборгованість 

протягом звітного 
року 

Дебіторська заборгованість на кінець звітного періоду (року) Коди нроірамної класифікації видатків 
та кредитування державного бюджету 

або програмної класифікації нидаткін та 
кредитування місцевих бюджетів 
(Типової програмної класифікації 

видатків та кредитування місцевих 
бвіджетів/ Тимчасової класифікації 

видат ків та кредитування для бюджетів 
місцевого самоврядування, які не 

застосовують програмно-цільовоі о 
методу) 

КЕКВ 
усього 

з неї 
Дебіторська 

заборгованість з 
простроченим 

строком 
позовної давності, 

•по настав протягом 
звітного року 

Списана дебіторська 
заборгованість 

протягом звітного 
року усього 

до одного 
МІСЯЦЯ 

прострочена 

Коди нроірамної класифікації видатків 
та кредитування державного бюджету 

або програмної класифікації нидаткін та 
кредитування місцевих бюджетів 
(Типової програмної класифікації 

видатків та кредитування місцевих 
бвіджетів/ Тимчасової класифікації 

видат ків та кредитування для бюджетів 
місцевого самоврядування, які не 

застосовують програмно-цільовоі о 
методу) 

КЕКВ 
усього строк позовної 

давності якої минув 

Дебіторська 
заборгованість з 

простроченим 
строком 

позовної давності, 
•по настав протягом 

звітного року 

Списана дебіторська 
заборгованість 

протягом звітного 
року усього 

до одного 
МІСЯЦЯ усього 

з неї 

строк позовної 
давності якої минув 

Дебіторська заборгованість за видатками відсутня станом на 01 липня 201Н року 

Керівник 

Головний бухгалтер 

" 09 " липня 2018р. 

Камишанська ПО 

Сєдих СО 

Е Й Й Й 0 



Додаток 24 
до Порядку складання бюджетної звітності 
розпорядниками та одержувачами бюджетних 
коштів, звітності фондами 
загальнообов'язкового державного соціального і 
пенсійного страхування 
(пункт 5 розділу II) 

Довідка 
про дебіторську заборгованість за видатками 

на 01 липня 2018 року 

Установа Державний навчальний заклад "Сумське міжрегіональне вище професійне училище" за ЄДРПОУ 

Територія Ковпаківський за КОАТУУ 

Організаційно-правова форма господарювання Державна організація (установа, заклад) за КОІІФ1 

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету 
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та креди тування місцевих бюджетів 006 - Орган з питань освіти і науки 

Періодичність: квартальна 
Одиниця виміру: гри, коп. 

Форма складена: за загальним, спеціальним фондом (потрібне підкреслити). 

КОДИ 
02547501 

5910136600 
425 

Коди програмної класифікації видатків 
та кредитування державного бюджету 

або проірамної класифікації видатків та 
кредитування місцевих бюджетів 
(Типової програмної класифікації 

видатків та кредитування місцевих 
бюджетів/ Тимчасової класифікації 

видатків та кредитування для бюджетів 
місцевого самоврядування, які не 

застосовуют ь нрограмно-цільового 
методу) 

КЕКВ 

Дебіторськії заборгованість на початок 
звітного року Дебіторська 

заборгованість з 
простроченим 

строком 
позовної давності, 

що настав протягом 
звітного року 

Списана дебіторська 
заборгованість 

протягом звітного 
року 

Дебіторська заборгованість па кінець звітного періоду (року) Коди програмної класифікації видатків 
та кредитування державного бюджету 

або проірамної класифікації видатків та 
кредитування місцевих бюджетів 
(Типової програмної класифікації 

видатків та кредитування місцевих 
бюджетів/ Тимчасової класифікації 

видатків та кредитування для бюджетів 
місцевого самоврядування, які не 

застосовуют ь нрограмно-цільового 
методу) 

КЕКВ 
усього 

з неї 
Дебіторська 

заборгованість з 
простроченим 

строком 
позовної давності, 

що настав протягом 
звітного року 

Списана дебіторська 
заборгованість 

протягом звітного 
року усього 

до одного 
місяця 

прострочена 

Коди програмної класифікації видатків 
та кредитування державного бюджету 

або проірамної класифікації видатків та 
кредитування місцевих бюджетів 
(Типової програмної класифікації 

видатків та кредитування місцевих 
бюджетів/ Тимчасової класифікації 

видатків та кредитування для бюджетів 
місцевого самоврядування, які не 

застосовуют ь нрограмно-цільового 
методу) 

КЕКВ 
усього строк позовної 

давності якої минув 

Дебіторська 
заборгованість з 

простроченим 
строком 

позовної давності, 
що настав протягом 

звітного року 

Списана дебіторська 
заборгованість 

протягом звітного 
року усього 

до одного 
місяця усього 

з неї 

Коди програмної класифікації видатків 
та кредитування державного бюджету 

або проірамної класифікації видатків та 
кредитування місцевих бюджетів 
(Типової програмної класифікації 

видатків та кредитування місцевих 
бюджетів/ Тимчасової класифікації 

видатків та кредитування для бюджетів 
місцевого самоврядування, які не 

застосовуют ь нрограмно-цільового 
методу) 

КЕКВ 
усього строк позовної 

давності якої минув 

Дебіторська 
заборгованість з 

простроченим 
строком 

позовної давності, 
що настав протягом 

звітного року 

Списана дебіторська 
заборгованість 

протягом звітного 
року усього 

до одного 
місяця усього строк позовної 

давності якої минув 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

0611110 2210 9 636,49 - - 9 755,24 - -



Керівник 

Головний бухгалтер 

' 1 1 " липня 2018р. 



7 8 

У 755,24 

Камишанська ВО 

Седих СО 



Додаток 27 
до Порядку складання бюджетної звітності 
розпорядниками та одержувачами бюджетних 
коштів, звітності фондами 
за"атзнообов'язкового державного соціального і 
пенсі йного страхування 
(пункту 5 розділу II) 

Довідка 
про дебіторську та кредиторську заборгованість за операціями, які не 

відображаються у формі № 7д, № 7м «Звіт 
про заборгованість за бюджетними 

коштами» 
на 01 липня 2018 року 

Держ авний навчальний заклад" Сумське ^ гпрПОУ 
Установа між регіональневищепрофесійнеучилище" 14 

Територі я К овп ак і вськ и й за К ОАТУУ 
Організаційно-правова форма заКОПФГ 
господарювання Держ авна організація (уст анова, заклад) 
Код та назва відомчої класиф кації видагкі в та кредитування державного бюджету 
Код та назва типової відомчої класиф'кації видатків та кредитування місцевих бюджетів 006- Орган з питань освіти 
і н ^ к и 
Періодичність: квартальна 
Одиниця виміру: грн. коп. 

КОДИ 

02547501 

5910136600 

Назва показників Кед 
рядка 

На початок звітного року На кінець звітного 
періоду (року) Назва показників Кед 

рядка 
дебет кредит дебет кредит 

і 2 3 4 

Допомога і компенсації громадянам 010 - - - -

допомога і компенсації громадянам, які постраждали 
внаслідок Чорнобильської катастрофі 011 - - - -

допомога по тимчасовій непрацездатності, вагітності і 
пологах, на поховання 012 - - - -

Розрахунки за операціями з внутрівідомчої ередачі 
запасів 020 - - - -

Розрахунки за депозит ними операціями 030 - - - -

з грошовими документами, матеріальними цінностями 
та іншими депозитними операціями 031 - - - -

у залишках коштів на рахунках 032 - - - -

1 нша заборгованій- ь 
у т ому числі: 040 

Г> Л А 

- - • 
-



062 - - - -

063 - - - -

064 - - - -

065 - - - -

066 - - - -

067 - - - -

068 - - - -

069 - - - -

Разом 070 - - - -

Керівник 

Головний бухгалтер 

1 09 "липня 2018р. 

Камишанська ВО 

Седих СО 

тт Щ 



Додаток 23 
д о 1 Іорядку складання бюджетної звітності 
розпорядниками та одержувачами бюджетних 
коштів, звітності фондами 
загальнообов'язкового державного соціального і 
пенсійного страхування 
(пункт 5 розділу II) 

Довідка 
про використання іноземних грантів 

за II квартал 2018 року 

Установа Державний навчальний заклад "Сумське міжрегіональне вище професійне училище " за ЄД РІІОУ 

Територія Ковпаківський за КОАТУУ 

Організаційно-правова форма господарювання Державна організація (установа, заклад) за К0ПФ1 

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету 
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 006 - Орган з питань освіти і науки 

Періодичність: квартальна 
Одиниця виміру: гри, коп. 

КОДИ 

02547501 
5910136600 

425 

Договір про грант 
Затверджено 

кошторисом на 
звітний рік 

Сума 

Н а й м е н у в а н н я міжнародних фінансових організацій або 
країн-донорів гранту номер дата 

Назва заходу Мета використання гранту 
Затверджено 

кошторисом на 
звітний рік 

використаного 
гранту 

за звітний період 
(рік) 

Іноземні гранти не використовувались 

Керівник 

Головний бухгалтер 

" 09 " липня 2018р. 

Камииіанська БО 

Сєдих СО 



Довідка 
про спрямування обсягів власних надходжень, які перевищують відповідні 

витрати затверджені законом про Державний бюджет України (рішенням про місцевий 
бюджет) 

за II квартал 2018 року 

Додаток 21 
д о 1 [орядку складання бкї іжстної звітності 
розпорядникам» та одержувачами бюджетних 
коштів, звітності фондами 
загальнообов'язкового державного соціального і 
пенсійного страхування 
(пункт 5 розділу II) 

Установа Державний навчальний заклад "Сумське міжрегіональне вище професійне училище" 

Територія Ковпаківський 
Організаційно-иравова форма господарювання Державна організації! (установа, заклад) 
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету 
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 006 - Орган з питань освіти і науки 

за ЄДРПОУ 
за КОАТУУ 
за КОПФГ 

КОДИ 
02547501 

5910136600 
425 

1 Іеріодичність: квартальна 
Одиниця виміру: гри, коп. 

Найменування к к к в 

Власні надходження Спрямовано понадпланових надходжень 

Найменування к к к в затверджено 
на звітний рік 

фактично 
надійшло 

понадпланові 
надходження разом 

на погашення кредиторської заборгованості на інші заходи 

Найменування к к к в затверджено 
на звітний рік 

фактично 
надійшло 

понадпланові 
надходження разом 

усього 

у тому числі 

усього 

у тому числі 

Найменування к к к в затверджено 
на звітний рік 

фактично 
надійшло 

понадпланові 
надходження разом 

усього загального 
фонду 

спеціального 
фонду 

усього 

які 
здійснюються 

за рахунок 
власних 

надходжень 

які не 
забезпечені 

коштами 
загального 

фонду 

і 2 3 4 5 6 7 я 9 10 п 12 

Доходи 1006617,00 463527,21 0,00 X X X X X X X 

Видатки - усього 
у тому числі: 

X X X - - - - - - -

Оплата праці 2110 X X X - - -

Нарахування на оплату праці 2120 X X X - - - -

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 X X X 

Медикаменти та перев'язувальні матеріали 2220 X X X 

0 8 Н Я 0 



Продукти харчування 

Оплата послуг (крім комунальних) 

Видатки на відрядження 

Видатки та заходи спеціального призначення 

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 

Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних 
(регіональних) програм 

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, 
організаціям) 

Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 

Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним 
організаціям 

Соціальне забезпечення 

Інші поточні видатки 

Капітальні видатки 

Керівник 

Головний бухгалтер 

" 09 "липня 2018р. 

Камишанська ВО 
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