Звіт головного бухгалтера про фінансово - господарчу
діяльність за 2015 рік
Кошторис доходів і видатків на 2015 рік затверджений Міністерством
освіти і науки України 27.01.2015 р., приведений у відповідність до вимог
постанови КМУ № 228. Він є основним плановим документом, який
підтверджує обсяг і спрямування коштів для виконання своїх функцій та
досягнення цілей визначених на рік відповідно до бюджетних призначень.
Виконання Кошторису університету за 2015 рік має такі показники.
1.
Загальний фонд, який містить обсяг асигнувань із загального
фонду бюджету та розподіл видатків за повною економічною класифікацією на
виконання основних функцій.
Надходження коштів за 2015 рік із загального фонду бюджету за
програмною класифікацією видатків 2201160 «Підготовка кадрів вищими
навчальними закладами III – IV рівнів акредитації» складаються 17598262 грн.,
в т.ч.
- на виплату заробітної плати
7226831 грн.;
- нарахування на зарплату
2623242 грн.;
- компенсація на продукти харчування студентам – сиротам і студентам,
які залишилися без батьківської опіки 143984 грн. (середня
чисельність 8 осіб);
- на комунальні послуги та енергоносії 954840 грн.,
в т.ч. оплата теплопостачання
707740грн.;
оплата водопостачання
72000 грн.;
оплата електропостачання
175100 грн.
- на виплату стипендії
6649365 грн.
Сума 17598262 грн. віднесена на фактичні видатки.
2. Надходження асигнувань за програмною класифікацією видатків по
загальному фонду держбюджету 2201040 «Прикладні розробки НТД ВНЗ»
складають 839280 грн.
Видатки у 2015 році склали 839280грн. в т.ч.
-

на виплату заробітної плати
нарахування на зарплату
придбання товарів, МЦ
оплата послуг

583338 грн.;
196822 грн.;
24148 грн.;
4247 грн.;

- відрядження
1096 грн.;
- комунальні платежі
29629 грн.
Порушень в освоєні виділених бюджетних коштів у розрізі статей витрат
не виявлено.
3. Спеціальний фонд державного бюджету, який містить обсяг
надходжень, що не заборонено чинним законодавством України в частині
включення до спеціального фонду та їх розподіл за повною економічною
класифікацією на здійснення видатків спеціального призначення, а також на
реалізацію пріоритетних заходів, пов’язаних з виконанням основних функцій.
Залишок коштів на початок року 629804 грн.
Надійшло коштів по спеціальному фонду 17001161 грн.
- за навчання
із них за навчання
довузівська підготовка
ФПО
інші
- від господарської діяльності

15294713 грн.
14364397 грн.;
79214 грн.;
830760 грн.;
20342 грн.
1077516 грн.

в т.ч. за проживання у гуртожитку

1074614 грн.

- за оренду приміщень

356011 грн.

- від реалізації ТМЦ

272921 грн.

в т.ч. від столової

188405 грн.

Використано на потреби університету у 2015 році 16373219 грн. в т.ч.:
- на виплату заробітної плати
- нарахування на зарплату
- придбання ТМЦ
- оплата послуг та інші видатки
- податки та збори
- комунальні платежі

10038473грн.;
3902941 грн.;
250000 грн.;
768906 грн.;
252500 грн.;
1160399 грн.,

в т.ч. оплата теплопостачання

741499 грн.;

оплата водопостачання
104200 грн.;
оплата електропостачання
314700 грн.
Вся сума 16373219 грн. віднесена на фактичні видатки.
Залишок коштів на 01.01.2015р. – 1257746 грн.
Кредиторська заборгованість за поточними видатками, яка зареєстрована
в казначействі на 01.01.2015 р. становить 101 грн. в т.ч. ПАТ «Київхліб»
101 грн.

4.

Надходження

коштів

за

програмною

класифікацією

видатків

спеціального фонду 2201040 «Прикладні розробки за напрямами НТД ВНЗ».
Залишок коштів на початку року складав 554367 грн.
Надійшло коштів від науково – технічної діяльності
Фактичні видатки протягом 2015 року складають
- на виплату заробітної плати
та нарахування на неї

275000 грн.
400204 грн. в т.ч.

346671 грн.;

- оплата інших послуг
- податки та збори
- комунальні послуги

1000 грн.;
45833 грн.;
6700 грн.

Вся сума 400204 грн. віднесена на фактичні видатки.
Залишок коштів за програмою 2201040 складає 429163 грн.
5. Програма класифікації видатків 2201160 «Інші джерела власних
надходжень».
Залишок коштів на початок року складає 10 грн.
Надійшло коштів протягом року

24171 грн. в т.ч.

- стипендія КМУ «Молодим Вченим» 15256 грн.;
- від отримання благодійних внесків 8915 грн.
Фактичні видатки протягом року складають
- стипендія КМУ «Молодим вченим»
- придбання бібліотечного фонду
- предмети, матеріали

13722 грн. в т.ч.

4872 грн.;
3915 грн.;
4935 грн.

Сума 13722 грн. віднесена на фактичні видатки згідно виділених
асигнувань за ПКВ 2201160.03.
Залишок коштів на 01.01.2016 р. складає

10459 грн.

Таким чином на спеціальний фонд університету за 2015 рік надійшло
коштів всього 17 млн. 300332 грн., в т.ч.
за основною діяльністю

17001161 грн.;

та за іншими джерелами

299171 грн.

З них використано всього

16787144 грн.

в т.ч. на оплату праці та
нарахування на неї

14288085 грн.

Порушень в освоєні виділених Кошторисами коштів спецфонду
Університету у розрізі економічних статей витрат не виявлено.
Звіти за 2015 рік надані до Міністерства освіти і науки України,
Головного управління державної казначейської служби України, Фонду
соцстраху, Звіт про обсяги реалізованих послуг та необхідні декларації до
Податкової інспекції у м. Києві.
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