
 

Облік грошових коштів  

Всього на рахунках, відкритих у Казначействі України станом на 01.10.2018 року 

обліковується залишок 1269346,19 грн.  

Для проведення операцій із коштами загального фонду ПТУ № 74 має відкриті 2 

реєстраційні рахунки (за КПКВК 0611110, КПКВК 0613140) в органах Казначейства. 

Залишок на 01.10.2018 (грн. коп.)  Залишок на кінець звітного періоду відповідно 

до поданого звіту (форма № 2д)   

   

1 0611110 Всього 1175792,75грн.  

КЕКВ 2111        758048,88 -Фінансування планових призначень згідно кошторису  

  2120 170434,69 -Фінансування планових призначень згідно кошторису

  

  2210 11520,00   -Фінансування планових призначень згідно 

кошторису  

  2220 0,35         -Фінансування планових призначень згідно 

кошторису   

  2230 86873,06 -Фінансування планових призначень згідно 

кошторису  

  2240 1,53          -Фінансування планових призначень згідно 

кошторису   

  2273 17552,86 -Фінансування планових призначень згідно 

кошторису   

  2274 14968,08 -Фінансування планових призначень згідно 

кошторису   

  2720 36818,30 -Фінансування планових призначень згідно 

кошторису  

  2730 79575,00 -Фінансування планових призначень згідно 

кошторису  

2 0613140  0,66 грн.  

  2730 0,66 - Фінансування планових призначень згідно 

кошторису  

 Разом  1175793,41 грн. 

 

 

У графах 10 “Залишок на кінець звітного періоду (року)” у звітах форми № 2д “Звіт 

про надходження та використання коштів загального фонду” наведено загальний  залишок 

коштів на кінець звітного періоду в сумі 1175793,41 грн., який складається із: 

 залишку коштів на реєстраційних рахунках, відкритих в Державній казначейській 

службі України в сумі 1175793,41 грн.  

Для проведення операцій із власними надходженнями спеціального фонду ПТУ № 

74 має відкриті: 

- 2 спеціальні реєстраційні рахунки для проведення операцій із кошами спеціального 

фонду державного бюджету, а саме: 

- для операцій з коштами отриманими, як плата за послуги, що надаються бюджетною 

установою – 1 рахунок (КПКВК 0611110); 

 - для операцій з коштами, отриманими за іншими джерелами власних надходжень – 1 

(КПКВ 0611110). 
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 Залишок на 01.10.2018 Залишок на кінець звітного періоду відповідно до поданого 

звіту (форма № 4-1,№4-2)   

  На спеціальному реєстраційному рахунку    

1 0611110 - 14272,42 грн. 

2 0611110 -0,00 грн. 

 Всього  14272,42 грн. 

У графі 18 “Залишок на кінець звітного періоду (року)- усього” зведеного звіту 

форми № 4-1д “Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за 

послуги” наведено залишок коштів на кінець звітного періоду в сумі 14272,42 грн., який 

складається із: 

 залишку коштів на спеціальних реєстраційних рахунках, відкритих в Державній 

казначейській службі України в сумі 0,00 грн. ; 

У графі 14 “Залишок на кінець звітного періоду (року)- усього” зведеного звіту 

форми № 4-2д “Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими 

джерелами власних надходжень” наведено залишок коштів на кінець звітного періоду в 

сумі 0,00 грн., який складається із: 

 залишку коштів на спеціальних реєстраційних рахунках, відкритих в Державній 

казначейській службі України в сумі 0,00 грн. ; 

       Крім того, ПТУ № 74 має відкриті: 

 2 небюджетні рахунки в Державній казначейській службі України   
 

N 

з/п 

№ 

балансового 

рахунку  

Призначення рахунку Сума залишку 

станом на 

01.10.2018 року 

на 

небюджетному 

рахунку  

Сума залишку 

станом на 

01.10.2018 року на 

поточному 

рахунку в 

установі банку  

2 3711 для проведення операцій за розрахунками 

з виплати допомоги у зв’язку з 

тимчасовою втратою працездатності, що 

здійснюються за рахунок коштів Фонду 

соціального страхування на випадок 

тимчасової втрати працездатності; 

27084,56 0,00 

4 3731 для зарахування депонованих коштів  52195,80 0,00 

  Всього: 79280,36 0,00 

  

Облік доходів 
Доходи за бюджетними асигнуваннями 

 

Сума отриманих асигнувань для здійснення видатків по загальному та спеціальному 

фонду  відображена в рядках  2010 “Бюджетні асигнування” у сумі 10358525,00 грн. 

(загальний фонд), рядок 2020 «Доходи від надання послуг (виконання робіт)» 1040743,00 

грн.( за мінусом вилучених з доходів звітного періоду асигнувань у сумі поточних витрат, 

що включаються до первісної вартості необоротних активів  у сумі 49400,00 грн. (КПКВК 

0611110  КЕКВ 3110 –49400,00 грн.) та рядок 2050 «Інші доходи від обмінних операцій» - 

17071,00 грн. (спеціальний фонд) розділу І.  
Власні надходження 

Кошти, отримані як плата за послуги: 

У графі 9 “Надійшло коштів за звітний період (рік)” з Звіту про надходження і 

використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма № 4-1д) відображена сума 

1107213,93 грн., яка складається із сум : 

o За послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною 

діяльністю – 31490,00 грн. 
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o Від додаткової (господарської) діяльності – 1058652,65 грн. 

o Від оренди майна бюджетних установ – 17071,24 грн. 

 Різниця між сумою нарахованих доходів за звітний період  та у  коштів що надійшли 

за звітний період  складає 49400,00 грн. та пояснюється: 

 зменшенням нарахованих доходів: 

- на суму цільового фінансування, яке включається до суми основних засобів , що 

відображаються у Фінансовій звітності державного бюджету у сумі 49400,00 грн.  

 
Облік витрат 

 У графі 3 Форми № 2-дс рядку 2210“Витрати на виконання бюджетних програм” 

зведених бюджетних звітів відображена сума фактичних видатків форм форма № 2д “Звіт 

про надходження та використання коштів загального фонду” КПКВ 0611110 (крім КЕКВ 

2700) -7905447,00 грн.  

Рядок 2220 «Витрати на виготовлення продукції надання послуг, виконання робіт» 

1198448,00 грн. включає : 

- фактичні видатки форми № 4-1д “Звіт про надходження і використання коштів, 

отриманих як плата за послуги” – 1192683,00 грн. (зменшена на суму фактичних видатків 

по КЕКВ 3110, яке включається до суми основних засобів , що відображаються у 

Фінансовій звітності державного бюджету у сумі 49400,00 грн. ) 

- фактичні видатки форми № 4-2д “Звіт про надходження і використання коштів, 

отриманих за іншими джерелами власних надходжень -5765,00 грн. 

Рядок 2250 «Інші витрати за обмінними операціями» - 22700,00 грн. включає суму 

фактичних видатків по КЕКВ 2250 та КЕКВ 2800 по Формах  №2м та № 4-1м. 

Облік розрахунків 
Розрахунки по загальному фонду:  

Дебіторська заборгованість станом на 01.10.2018 року по загальному та сеціальному 

фондах відсутня.  

Кредиторська заборгованість по спеціальному фонду відсутня. 

Кредиторська заборгованість станом на 01.10.2018 року склала 1547,00 грн. по 

загальному фонду КПКВ 0611110 

  тому числі: 

                     Розрахунки за товари, роботи і послуги: 

КЕКВ 2210 – 1547,00 грн. – грошова  компенсація дітям пільгових категорій 

на придбання одягу та взуття (щорічне поповнення) згідно постанови КМУ № 

226 від 05.04.1994р. ( виникла у вересні місяці і буде погашена у  жовтні 

2018р. Причина виникнення – заборгованість профінансовано в останній день 

місяця). 

Дана заборгованість відображена у рядку 1540 Форми №1-дс 

Розрахунки за операціями, які не відносяться до виконання кошторису 
Дебіторська та кредиторська заборгованість за операціями, які не відносяться до 

виконання кошторису наведена додатку 27 “Довідка про дебіторську та кредиторську 

заборгованість за операціями, які не відображаються у формі № 7д, № 7м “Звіт про 

заборгованість за бюджетними коштами”.  

 
Дебіторська заборгованість станом на 01.10.2018 року склала- 0,00 грн 
Кредиторська заборгованість станом на 01.10.2017 року склала- 79280,36 грн., в тому 

числі: 

- за розрахунками з виплати допомоги у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, що 

здійснюється за рахунок коштів Фонду соціального страхування на випадок тимчасової 

втрати працездатності – 27084,56 грн., із них: 
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-за розрахунками з депонентами – 52195,80 грн. (депонована стипендія). 

Загальна сума даної заборгованості відображається в рядку 1575 Форми №1-дс. 

  Фінансовий результат: 

У графі 4 рядка 1420 “Фінансовий результат” Пасиву Балансу (форма № 1-дс) 

відображено фінансовий результат виконання кошторису станом на кінець звітного 

періоду у сумі 1498244,00 грн., який складається: 

- із накопиченого фінансового результату минулого періоду – 499599,00 грн. 

- фінансового результату виконання кошторису звітного періоду –1048645,00 грн. 

(Сума наведена в рядку 2390 “Профіцит/дефіцит за звітний період” розділу І . Фінансовий 

результат діяльності форми № 2-дс “Звіт про фінансові результати”) 
Розбіжностей між даними різних форм звітності на початок 2018 року не виявлено. 

Фінансовий звіт та додатки до квартального фінансового звіту складені відповідно до № 44 «Про 

затвердження Порядку складання фінансової звітності розпорядниками та одержувачами 

бюджетних коштів, звітності державного соціального і пенсійного страхування» зі змінами та 

доповненнями  та відповідно Наказу Міністерства фінансів України від 28.02.2017 № 307 «Про 

затвердження Порядку заповнення форм фінансової звітності в державному секторі  та Змін до 

Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 

«Подання фінансової звітності»» 

 У звітному періоді протоколи та попередження про порушення бюджетного 

законодавства УДКСУ не складалися. 

 


