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Департамент освіти і науки 
Київської обласної державної адміністрації 

Державний професійно-технічний навчальний заклад 
“Яготинський центр професійно-технічної ос
07700, Київська область, м. Яготин, вул. Київська, б, т/ф\ (04575) 4-11-64 .E-mail: YOgOtmC^tO^ub, net Банківські реквізити.

ВІТИ 9?

код ЄДРПОУ 05536691.р/рах.35410090015886 Держказначейська служба України м. Київ, МФО 8. 0172

№ 135
від «03 » жовтня 2019 р

Супровідний лист

Відповідно до Наказ Міністерства фінансів України від 28 грудня 2009 
Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського 
державному секторі 101 "Подання фінансової звітності" (Із змінами і 
внесеними наказами Міністерства фінансів України від 28 лютого 2018 року N 
фінансову звітність за дев’ять місяців 2019 року в такому обсязі:

дон

оку N 1541 
обліку в 

овненнями, 
$07 подаємо

№ п/п Додаток Назва додатку

1. 1 Баланс (форма 1-ір )

2. 2 ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ (форма 2-дс)

Відповідно до наказу МФУ від 24.01.2012 року № 44 (зі змінами внесен: 
Наказами Міністерства фінансів від 17.08.2018 №700) подаємо бюджетну 
дев’ять місяців 2019 року в такому обсязі:

ами згідно з 
звітність за

№ п/п Додаток Назва додатку

1. 10 Пояснювальна записка

Номери додатків за формами, я 
1,2,3,4,5,6,7,8,11,15,16,17,19,20,21,2

:кі не подаються в зв’язку з відсутн 
2,23,24,25,26,27

істю даних:

Керівник

Головний бухгалтер

В.О. Єрмошин 

Т.В. Згурська



Додаток 1
до Національного положення (Стандарту) 
бухгалтерського обліку в державному секторі 101 
«Подання фінансової звітності

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ

Державний професійно-технічний навчальний заклад
Установа "Яготинський центр професійно-технічної освіти" за

Територія Яготин за КОАТУУ

Організаційно-правова форма 
господарювання Державна організаці я (установа, заклад)

за КОПФГ

Орган державного управління
Обласні, Київська та 
державні адміністра:

.-... —.......  .7 ; ?
Севастопольська міські 

ці}-
за КОДУ

Вид економічної діяльності Професійно-технічн а рсвіта за КВЕД

Одиниця виміру: грн 
Періодичність: проміжна

на 01
БАЛАНС

1 жовтня 2019 року

2019 10 01

05536691

3225510100

425

01005

85.32

Форма №1-дс

АКТИВ
Код

рядка
На початок 

звітного періоду
На кінець 

звітного періоду

і 2 3 4

І. НЕФІНАНСОВІ АКТИВИ
Основні засоби: 1000 17524253 17384192

первісна вартість 1001 24724771 24724093

знос 1002 7200518 7339901

Інвестиційна нерухомість: 1010 - -
.

первісна вартість 1011 - -

знос 1012 - -

Нематеріальні активи: 1020 - -
первісна вартість 1021 - -

накопичена амортизація 1022 - -

Незавершені капітальні інвестиції 1030 - -

Довгострокові біологічні активи: 1040 - -

первісна вартість 1041 - -

накопичена амортизація 1042 - -

Запаси 1050 83921 83894

Виробництво 1060 - -
Поточні біологічні активи 1090 - -
Усього за розділом І 1095 17608174 17468086

II. ФІНАНСОВІ АКТИВИ
Довгострокова дебіторська заборгованість 1100 - -

Довгострокові фінансові інвестиції, у  тому числі: 1110 - -
цінні папери, крім акцій 1111 - -

акції та інші форми участі в капіталі 1112 - -

Поточна дебіторська заборгованість:
за розрахунками з бюджетом 1120 - |
за розрахунками за товари, роботи, послуги 1125 - -
за наданими кредитами 1130 - -



за виданими авансами 1135 f - -

за розрахунками із соціального страхування 1140 - -

за внутрішніми розрахунками 1145 - -

інша поточна дебіторська заборгованість 1150 - -

Поточні фінансові інвестиції 1155 - -
------------------------------------ — ------- і
Грошові кошти та їх еквіваленти розпорядників
бюджетних коштів та державних цільових фондів^у:

національній валюті, у  тому числі в: 1160 - 1
■

касі 1161 - -

казначействі 1162 - -

установах банків 1163 - -

дорозі 1164 - -

іноземній валюті 1165 - -

Кошти бюджетів та інших клієнтів на:
єдиному казначейському рахунку 1170 - -

рахунках в установах банків, у  тому числі в: 1175 - -

національній валюті 1176 - -

іноземній валюті 1177 - -

Інші фінансові активи 1180 - -

Усього за розділом II 1195 - -

III. ВИТРА ТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ 1200 - -

БАЛАНС ^ 1300 17608174 17468086

ПАСИВ Код
рядка

На початок 
звітного періоду

На кінець 
звітного періоду

1

І. ВЛАСНИИ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗїУЛЬТАТ
Внесений капітал 1400 24724771 24724093

Капітал у дооцінках 1410

Фінансовий результат 1420 -7116597 -7256007

Капітал у підприємствах 1430
Резерви 1440
Цільове фінансування 1450
Усього за розділом І 1495 17608174 17468086

II. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Довгострокові зобов ’язання:

за цінними паперами 1500
за кредитами 1510

інші довгострокові зобов’язання 1520
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями 1530

Поточні зобовJязання:
за платежами до бюджету 1540

за розрахунками за товари, роботи, послуги 1545
за кредитами 1550
за одержаними авансами 1555
за розрахунками з оплати праці 1560

за розрахунками із соціального страхування 1565
за внутрішніми розрахунками 1570
інші поточні зобов’язання, з них: 1575

за цінними паперами 1576
Усього за розділом ї ї 1595



III. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 1600 - |

IV. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ 1700 - -

БАЛАН С 1800 17608174 1 17468086



Додаток 2
до Національного положення (стандарту) 
бухгалтерського обліку в дери авному секторі 101 
«Подання фінансової звітност »

Установа
Територія
Організаційно-правова форма 
господарювання

Орган державного управління
Вид економічної діяльності

Одиниця виміру: грн 
Періодичність: проміжна

Державний професійна 
"Яготинський центр

Яготин

>технічнии навчальним заклад 
професійно-технічної освіти"

Державна організація

Обласні, Київська та С 
державні адміністраці

установа, заклад) 

(Севастопольська міські

Професійно-технічна

ПРО ФІНА
за дев'я

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ 

за КОАТУУ 

за КОПФГ

за КОДУ 

за КВЕД

2019

ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ ДІЯЛЬНОСТІ

ЗВІТ
ДСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
ть місяців 2019року

Формаї №2-дс

КОДИ
10 01

05536691

3225510100

425

01005

85.32

Стаття Код
рядка За звітний період

З аналогічний 
період 

Попереднього 
року

ДОХОДИ
Доходи від обмінних операцій
Бюджетні асигнування 2010

Доходи від надання послуг (виконання робіт) 2020
Доходи від продажу активів 2030

Фінансові доходи 2040

Інші доходи від обмінних операцій 2050

Усього доходів від обмінних операцій 2080

Доходи від неодмінних операцій
Податкові надходження 2090

Неподаткові надходження 2100

Трансферти 2110

Надходження до державних цільових фондів 2120

Інші доходи від необмінних операцій 2130

Усього доходів від необмінних операцій 2170

Усього доходів 2200

ВИТРАТИ
Витрати за обмінними операціями
Витрати на виконання бюджетних програм 2210

Витрати на виготовлення продукції (надання послуг, 
робіт) 2220 140061

Витрати з продажу активів 2230

Фінансові витрати 2240

Інші витрати за обмінними операціями 2250 141501



Усього витрат за обмінними операціями 2290 140061 141501

Витрати за неодмінними операціями
Трансферти 2300 - -

Інші витрати за необмінними операціями 2310 - -

Усього витрат за необмінними операціями 2340 - -

Усього витрат 2380 140061 141501

П рофіцит/дефіцит за звітний період 2390 -140061 -141501

II. ВИДАТКИ БЮДЖЕТУ (КОШТОРИСУ) ЗА
КРЕДИ

ФУНКЦІОНАЛЬНОЮ КЛАСИФІКАЦІЄЮ ВИДАТКІВ 
ГУВАННЯ БЮДЖЕТУ

ТА

Найменування показника Код
рядка За звітний період

За

її

аналогічним 
період 

опереднього 
року

Загальнодержавні функції 2420

Оборона 2430

Громадський порядок, безпека та судова влада 2440

Економічна діяльність 2450

Охорона навколишнього природного середовища 2460

Житлово-комунальне господарство 2470

Охорона здоров’я 2480

Духовний та фізичний розвиток 2490

Освіта 2500 140061 141501

Соціальний захист та соціальне забезпечення 2510

УСЬОГО: 2520 140061 141501

III. ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ (КОШТОРИСУ)

Стаття Код
рядка

Загальний фонд

план на 
звітний рік

фактична 
сума 

виконання за 
звітний 
період

різниця 
(графа 4 

мінус графа 
3)

Спеціальний фонд

план на 
звітний рік із 
урахуванням 

змін

факт
суі

викон
звіт
пер

Е і ч н а

і а
ання за 
ний 
і од

різниця 
(графа 7 

мінус г 
6)

ДОХОДИ
Податкові надходж ення 2530

Неподаткові надходження 2540

Доходи від власності та 
підприємницької діяльності

Адміністративні збори та платежі, 
доходи від некомерційної 
господарської діяльності

Інші неподаткові надходження

Власні надходження бюджетних 
установ

Д оходи від операцій з капіталом 2550

Офіційні трансферти, з них: 2560

від органів державного управління 2561

Цільові фонди

Надходж ення держ авних цільових  
фондів 2580

Надходження Пенсійного фонду 
України



Надходження Фонду 
за г а л ь н о о б о в ’я зк ов ого  д ер ж а в н о го  

соціального страхування України на 
випадок безробіття

2582 - - -

Надходження Фонду соціального 
страхування України

2583 - - - -

Інші надходження 2590 - - -

Усього доходів 2600 - - - - -

ВИТРАТИ
Оплата праці і нарахування на 
заробітну плату

2610 Г - - - - -

Використання товарів і послуг 2620 - - -

Обслуговування боргових зобов’язань 2630 - - -

Поточні трансферти, з них: 2640 - - - - -

органам державного управління інших 
рівнів

2641 - - - - -

Соціальне забезпечення 2650 - - - -

Інші поточні видатки 2660 - - -

Нерозподілені видатки 2670 - - - -

Придбання основного капіталу 2680 - - - - -

Капітальні трансферти, з них: 2690 - -

органам державного управління інших 
рівнів

2691 - - - -

Внутрішнє кредитування 2700 ~г - - - -

Зовнішнє кредитування 2710 X І
- -

Усього витрат 2780 ■ - - -

Профіцит/дефіцит за звітний період 2790 І; 1 - -

IV. ЕЛЕМЕНТИ ВИТРАТ ЗА ОБМІННИМИ ОПЕРАЦІЯМИ

Стаття Код
рядка За звітний період

Зд аналогічний 
період 

їопереднього 
року

Витрати на оплату праці 2820
Відрахування на соціальні заходи 

Матеріальні витрати 
Амортизація 

Інші витрати 

Усього

Керівник (посадова особа)

Головний бухгалтер (спеціаліст, 
на якого покладено виконання 
обов’язків бухгалтерської служби)

2830

2840

~2850

2860

289(Г

140061

140061

141501

141501

Ситніков ЯО



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
за дев'ят ь м іся ц ів  2 0 1 9 р о к у

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету 220 - Міністерство освіт 
і науки України
Періодичність: квартальна 
(проміжна)

КОДИ

Установа
Держ авний професі 
"Яготинський ценп

йно-технічний навчальний заклад 
ір професійно-технічної освіти "

за ЄДРПОУ 05536691

Територія Яго тин за КОАТУУ 3225510100
Організаційно-правова форма 
господарювання Держ авна організаі(/я (установа, заклад)

заКОПФГ 425

Короткий опис основної діял ьності установи
Найменування органу, якому підпорядкована Середні 

установа | | нрг
і чисельність
Ц ІВ ІІИ КІИ

1 2 3

забезпечує реалізацію потреб населення у професійно технічній освіті, оволодінні р( 
професіями, з одночасним отриманням повної загальної середньої освіти.

)І)ІТНИЧИМИ Департамет освіти і науки КОДА 70

тлового фонду - грн. 

квт на суму - грн.

Станом на 01 жовтня 2019 року
Протягом поточного звітного періоду: придбало 03 на суму - грн. 
нараховано індексацію балансової вартості >ки 
нараховано знос в сумі - 140 061,00 грн 
в т.ч. індексація зносу житлового фонду за 1|й 
Списано 03 на суму-678,04 грн. 
списано знос списаних 03-678,04 грн.
Придбано запасів на суму- грн.
Списано запасів на суму-27,00 грн.

Керівник

Головний бухгалтер (керівник ССП) 

" 03 " э/совтня 2019р.

Ситніков ЯО

Згурська ТВ


