ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
за 1 квартал 2019 року

Миргородський художньо-промисловий коледж імені М.В.Гоголя Полтавського національного технічного
університету імені Юрія Кондратюка - вищий навчальний заклад першого рівня акредитації.
Юридична адреса; м. Миргород, вул. Гоголя,146.
Форма власності - державна.
Фінансування здійснюється Міністерством освіти і науки України.
Заклад являється відокремленим структурним підрозділом Полтавського національного технічного
університету імені Юрія Кондратюка.
Основним напрямком діяльності коледжу є підготовка молодших спеціалістів з відривом та без
відриву від виробництва, відповідно ліцензії Державної акредитаційної комісії України за державним
замовленням та договорами з юридичними та фізичними особами, згідно чинного законодавства України для
легкої промисловості, промисловості будівельних матеріалів, житлово-комунального господарства, художніх
промислів, освіти, культури із спеціальностей:
Декоративно-прикладне мистецтво
Виробництво тугоплавких неметалевих, силікатних матеріалів в виробів
Монтаж і обслуговування теплотехнічного устаткування і систем теплопостачання
Прикладна екологія
Діловодство
Економіка підприємст ва
Фінанси і кредит
Готельна справа
Фінансування діяльності коледжу проводилось за рахунок коштів державного бюджету та коштів
спеціального фонду, отриманого від надання платних послуг та спонсорської допомоги.
Баланс (форма 1 -дс)
-ряд. 1030 відображено вартість незавершеного капітальною будівництва двох об'єктів:
- плавальний басейн на суму 983923,00 гри., будівництво якого припинено в 1994 році через відсутність
фінансування (перспектив для закінчення будівництва на даний час немає, гак як кошти з бюджету не
виділяються)
- вартість розпочатої реконструкції котельні на суму 94889.00 гри.
Розбіжності між сумою первісної вартості основних засобів та нематеріальних активів (сума рядків 1001 та
1021 активу балансу)! рядком 1400 пасиву балансу па суму проведеної індексації первісної вартості гуртожитку за
2017-2018 роки в розмірі 3093373.00 гри.
Зміни в сумі внесеного капіталу рядок 1400 пройшли за рахунок збільшення (придбання) вартості
малоцінних необоротних матеріальних активів на суму 1409,00 грн. та списання малоцінних необоротних
матеріальних активів на суму 3387.00 грн.
ряд. 1410 відображено суму нарахованої індексації залишкової вартості житлового фонду в розмірі

Віднесено до накопичених фінансових результатів первісну вартість списаних основних засобів та
малоцінних необоротних матеріальних активів в розмірі 3387,00 грн. рядок 1420.
Дебіторська заборгованість на 01.04.2019 р. становить 30344,30 грн., з них по спеціальному фонду: плата за
навчання 2650,65 грн., за проживання в гуртожитку - 12666,40 грн., за комунальні послуги орендарів 183,28 грн.,
за зданий брухт чорних металів - 2000,00 грн., періодичні видання - 2336,73 грн. Заборгованість за ФСС виплат
по листах непрацездатності складає 10507,24 грн.
Кредиторська заборгованість на 01.04.2019р. становить 77131,74 грн. це сума доходів по спеціальному фонду
бюджету за проживання в гуртожитку - 41160,44 грн., 7932,34 грн. - плата за навчання, 5947,70 грн. - авансовий
платіж орендарів за оренду приміщення,. Заборгованість по нарахованих виплатах по листам непрацездатності
складає 22091,26 грн., з них кошти наявні на рахунку, які надійшли 29.03.2019р. в розмірі 10507,24 грн.
Звіт про фінансові результати (форма 2-дс)
розділ І
рядок 2020 - сума нарахованих доходів, відображених у рядку, зменшено на суму придбаних малоцінних
необоротних матеріальних активів в розмірі 1409,00 і рн.;
рядок 2050 - нараховані доходи від оренди на суму 5482.08 гри.;
рядок 2250 - сума видатків на відрядження 1071,99 і рн.;
рядок 2310 - видатки на академічну стипендію КПК 2201 190 - 357363,73 грн. та сума сплачених податків 2248,22 грн.
розділ IV по рядку 2860 відображено видатки на відрядження 1071,99 грн.
Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма 2д)
За звітний період касові видатки, по КПК 2201160, КЕКВ 2282 складають 2388946,41 грн. Залишок
невикористаних асигнувань складає 656149,59 грн., з них на заробітну плату та нарахування ЄСВ 177496,84 грн.,
який буде використано у третьому кварталі па оплату тарифних відпусток педагогічних працівників, 460517 грн.
- на оплату твердого палива після закінчення проведення тендерної процедури, 12206,00 грн. - компенсаційні
виплати дитині сироті при працевлаштуванні після надання відповідних довідок, 5929,75 грн. - на харчування
дітям-сиротам, будуть використані у другому кварталі.
По КПК 2201190 профінансовано 357363,73 грн. Залишок коштів в розмірі 29596,27 грн. буде використано в
2 кварталі поточного року.
Спеціальний фонд коледжу формується за рахунок надходження плати за платні послуги згідно “Переліку
платних послуг, які можуть надаватися державними навчальними закладами”, затвердженого постановою КМУ
№796 від 27.08.2010 р.:
- підготовка спеціалістів різних професій понад державне замовлення;
- довузівська підготовка (підготовчі курси);
- плата за проживання у студентському гуртожитку;
- надавання майна в оренду;
крім того до спеціального фонду на рахунок сум за дорученнями надходить спонсорська допомога.
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