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ЗВІТ за 2020 рік з фінансово-господарської роботи 

директора Державного професійно-технічного навчального закладу 

«Міжрегіональний центр ювелірного мистецтва м. Києва» 

Авраменко Ольги Олексіївни 

За 2020 рік баланс виконання кошторису установи складає 14709687, проти 

11185503,00 грн на початок року. 

За 2020 рік залишки в порівнянні з минулим роком змінились на суму 

3524104,00 грн за рахунок: 

1. Збільшення залишків по рахунках матеріальних запасів – 493530,00 грн. 

2. Збільшення залишкової вартості по рахунках Основних засобів – 

3358895,00 грн. 

3. Збільшення первісної вартості 3889823 грн за рахунок придбання 

основних засобів – 4272233 грн та списання – 382510 грн. 

4. Зменшення залишків грошових коштів на кінець року – 446406,00 грн. 

5. За рахунок фінансового результату – (482982,00 грн) 

Фактори, що вплинули на виконання кошторису доходів і видатків: 

-  Рух грошових коштів (надходження) 28994595,70 грн; 

- Доходи загального фонду фінансування з бюджету – 28994595,70 грн; 

- Доходи спеціального фонду – 6410027,28 грн; 

в т.ч: 

Рахунок 7111 – «Спеціальні реєстраційні рахунки про надходження і 

використання коштів, отриманих як плата за послуги» (ф 4-1) – 1011797,67 грн: в 

т.ч.  

- за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною 

діяльністю – 84070,80 грн; 

- від додаткової (господарської) діяльності – 708846,13 грн; 

- доходу від оренди майна – 20389,09грн; 

- доходи від продажу активів – 198491,65 грн. 

Залишок коштів на кінець року на рахунку 59476,35 грн проти – 424832,43 грн 

на початок року, зменшились на 365356,08 грн. 

Залишки коштів будуть використані згідно кошторису по спеціальному фонду 

на видатки установи згідно форми № 4-1 спеціального фонду в 2021 році та 

кошторису по спеціальному фонду. 

Рахунок 7113 «Спеціальні реєстраційні рахунки» «Про надходження і 

використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень» (ф 4-

2) 

- залишок на рахунку на початок року – 89729,47 грн; 

-  за рік надійшло коштів 150912,30 грн; 

- касові видатки за рік 231140,04 грн; 

- на кінець звітного періоду 9501,73 грн; 

- залишки зменшились на 80227,74 грн. 

Отримані благодійні внески, використані згідно кошторису по спеціальному 

фонду на видатки установи згідно  форми № 4-2. 

Рахунок 7112 «Про надходження і використання інших надходження 

спеціального фонду» (ф 4-3): 



- надійшло – 5247317,31 грн 

- фактично використано – 5247317,31 грн, а саме:  

ремонт спортивної зали – 1962489,80 грн; 

ремонт приміщень великої майстерні 2325529,14 грн; 

ремонт місць загального користування 959298,93 грн  

По рахунках «Основні засоби» 

- залишок на 01.01.2021 року – 22691377 грн; 

-  проти 18801554,00 грн на початок року.  

Надійшло на протязі року 

Придбання  + 4272233,00 грн 

 в т.числі за рахунок : 

КЕВК  3110 – 250254,00 грн по рахунку 1014 «Машини і обладнання» 

придбано в поточному періоді ОЗ для ювелірної майстерні.  

КЕВК 3132 – 325904,00 грн придбано в поточному періоді для спортзали – 

скалодром, щити, стійки ( за рахунок інших коштів спеціального фонду) 

КЕВК 2210 придбано в поточному році на суму – 313477,00 грн. 

по рахунках 1112,1113 ,1114 (бібліотечні фонди, малоцiннi необоротнi матерiальнi 

активи, білизна та інші малоцінні необоротні матеріальні активи), а саме: верстаки 

ювелірні, крісла ультра хром, монітори LCD 238DELL D-Sub, столи аудиторні, 

стільці, шафи. 

КЕВК 2240 – 962179,00 грн – витрати за рахунок коштів загального та 

спеціального фонду віднесено на збільшення по рахунку 1014 «Машини та 

обладнання» – 962179,00 грн (придбано в поточному періоді систему 

вентиляції(обладнання) з монтажем в приміщенні великої майстерні). 

КЕВК 3132 – збільшено за рахунок реконструкції, добудови, дообладнання за 

рахунок інших коштів спецфонду форма 4-3 – 2325529,00 грн (ремонт великої 

майстерні, видатки віднесено на збільшення вартості будівлі). 

Вибуло на протязі року на суму всього на суму – 382510,00 грн (станки на суму 

302137,00 грн з балансу Рахунок № 1014 «Машини та обладнання», як непридатні 

для подальшого використання (наказ ДПТНЗ «МЦЮМ м. Києва» № 195 від 

22.09.2020 року «Про списання матеріальних цінностей по ДПТНЗ «МЦЮМ 

м. Києва») у відповідності до Рішення Київської міської ради від 27.09.2018 р. 

№ 1536/5600 «Про затвердження порядку списання об’єктів комунальної власності 

територіальної громади міста Києва». 

Рахунок № 1012 «Бібліотечні фонди» на суму 9369,00 грн (бібліотечні фонди, 

як непридатні для подальшого використання. 

Рахунок № 1113 «Малоцінні необоротні матеріальні активи» списано на суму – 

44256,00 грн (малоцінні необоротні матеріальні активи( ІНМА), які зношені при 

використані на потреби установи). 

Рахунок № 1114 « Білизна, постільні речі, одяг та взуття» – списано на суму 

11864,00 грн (м’який інвентар гуртожитку, як непридатний для подальшого 

використання) – наказ ДПТНЗ «МЦЮМ м. Києва» № 42 «Про списання 

матеріальних цінностей по ДПТНЗ «МЦЮМ м. Києва» 

Рахунок № 1116 «Інші необоротні матеріальні активи» – списано на суму 

14086,00 грн 

По рахунку «Виробничі запаси»: 

Залишок на початок року – 1335187,00 грн. 



Залишок на кінець року – 1828717,00 грн. 

Залишки збільшились на суму 49360,00 грн (за рахунок придбання на суму 

2018723,00 грн та використання на потреби установи на протязі року на суму 

1525193,00 грн ). 

Залишки по рахунку 6211 «Розрахунки з дебіторами і кредиторами» 

«Розрахунки з постачальниками, підрядниками за  товари, роботи й послуги» 

Дт – на початок року 0,00 грн. 

Дт - на кінець року 0,00 грн. 

Дебіторська заборгованість відсутня.  

Рядок 1565 – «Розрахунки із страхування» залишок на початок звітного періоду 

18833,30 грн. 

Заборгованість на кінець року 47274,00 грн – не перераховані лікарняні за 

рахунок соцстраху за грудень 2020 року 37522,00 грн та кошти на податки в сумі 

9752,00 грн будуть виплачені по мірі надходження на рахунок в Казначействі. 

Заборгованості по рахунку 6511(розрахунки по зарплаті) немає. 

Нараховано за рік всього:16689100,00 грн. 

16689100,00 грн – за рахунок бюджетних коштів; 

0,00 грн – за рахунок спецфонду в тому числі: 

- матеріальної допомоги – 541800,00 грн; 

- щорічна винагорода – 272500,00 грн; 

- відпускних – 1399700,00 грн; 

- за вислугу років – 765100,00 грн; 

- премія – 3682700,00 грн; 

- стимулюючі надбавки – 840800,00 грн; 

- індексація – 0,00 грн; 

- лікарняних за рахунок установи – 84052.00 грн; 

- лікарняних за рахунок соцстраху – 295461.00 грн. 

Середня зарплата – керівники – 19100,00 грн. 

Середня зарплата – викладачі – 18200,00 грн. 

Середня зарплата – майстри – 17500,00 грн. 

Середня зарплата – спеціалісти 11200,00 грн. 

Середня зарплата – інші робітники – 7400,00 грн. 

Середня зарплата – керівники гуртків – 12300,00 грн. 

КЕКВ 1120: (нарахуваня на зарплату 22 % – 3711200,00 грн. 

КЕКВ 2210 – 2240 (матеріали, харчування, послуги, крім комунальних) 

Інформація про загальні суми відкритих асигнувань, касових видатків та 

наданих кредитів. 

Загальний фонд: (Бюджет ) – витрачено 21799300,00 грн. 



 

Спецкошти витрачено всього: 1377153, 75 грн 

Спеціальний фонд: 

22 % нарахування КЕКВ 2120 – 33600,00 грн; 

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар КЕКВ 2210 – 430738,00 грн 

Медикаменти та перев’язувальні матеріали КЕКВ 2220 – 11295,65 грн 

Продукти харчування – 0,00 грн 

Оплата послуг (крім комунальних) – КЕКВ 2240 – 675604,05 грн 

Оплата теплопостачання КЕКВ 2271 – 8864,08 грн 

Оплата водопостачання  та водовідведення 2272 – 6531,84 грн 

Оплата електроенергії КЕКВ 2273 –  4377,21 грн. 

Оплата інших енергоносіїв КЕКВ 2275 – 19738,30 грн. 

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм (за курси)  

КЕКВ 2282 – 8964,00 грн. 

Інші виплати-податки (нараховується земельний податок та на воду від площі 

переданих в оренду приміщень) 2800 – 786,40 грн. 

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування КЕКВ 3110 – 

210254,00 грн 

Капітальні видатки КЕКВ 3132 – 0,00 грн 

Суми за дорученнями 

(Форма 4-2)Інші надходження спеціального фонду (касові видатки) – 231140,04 грн 

КЕВК 2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 21304,76 грн. 

КЕВК 2220 Медикаменти та перев’язувальні матеріали – 2057,34 грн. 

КЕВК 2240 Оплата послуг (крім комунальних) – 146777,94 грн. 

КЕВК 2275 Оплата інших енергоносіїв – 21000,00 грн. 
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1 0611110. 31625400 28994596 112226982 91,6 

2 2111 16689100,0 16689100,0 0,00 100 

3 2120  3711200 3711200 0,00 100 

4 2210  700000 699998 0,00 100 

5 2230  1072600 1071762 0,00 100 

6 2240  2560000 2559772 0,00 100 

7 2270  

2952000 1191801 

 

533273 

40,4 економія за 

рахунок 

енергозбереження та 

вплив кліматичних 

умов 

8 2720  

3678800 2960000 

122 410,00 

80,4(зменш 

контингенту сиріт) 

та позбавлення 

стипендії 

невстигаючих учнів 

9 2730   
261700 110952 

51 348,00 

42,4 (зменшення 

контингенту сиріт) 



КЕВК 3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування – 

40000,00 грн. 

В т. числі по кодам витрат відомості прикладаються по загальному та 

спеціальному фонду. 

По коду 2270   “Оплата комунальних послуг та енергоносіїв”:  

КЕКВ 2271 ( Оплата теплопостачання) 

                                          бюджет               спецкошти 

Фактично  

Нараховано.                   847029,64 грн.               8864,08 грн   

Сплачено                        847029,64 грн.               8864,08  грн  

Борг                                     0,00 

КЕКВ 2272 (Оплата водопостачання  та водовідведення)   

 Фактично нараховано         143339,24 грн           6531,84 грн.   

Сплачено                              143339,24 грн           6531,84 грн  

Борг                                     0,00 

КЕКВ 2273 ( Оплата електроенергії)   

Фактично нараховано     156142,28          4377,21 грн 

Сплачено                         156142,28          4377,21 грн 

Борг                             0,00 

КЕВК 2275 (Оплата інших енергоносіїв)   

Фактично нараховану     45300,00             40738,30 грн 

Сплачено                         45300,00             40738,30 грн 

Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2021 року по рахунку № 675 

« Розрахунки з постачальниками, підрядниками за товари, роботи й послуги», що 

відображаються у форми № 7, відсутня, всі видатки покриті на протязі року за 

рахунок кошторисних призначень. 

КЕКВ 2720 Стипендія                                  

 Фактично нараховано  та сплачено – 2960600,00 грн. 

КЕКВ 2730 Інші виплати населенню 

Фактично нараховано та сплачено:  

допомога сиротам 110952,00 грн. 

Капітальні видатки:  

КЕКВ 3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 

всього: 5114768,00 грн. в т.числі: 

1. Загальний фонд бюджету коштів сплачено в 2020 році – 0,00 грн; 

2. Спеціального фонду – 210254,00 грн; 

3.За рахунок благодійних внесків – 40000,00 грн; 

4. За рахунок інших коштів спеціального фонду – 2651433,00 грн. 

КЕКВ 3132 Капітальний ремонт інших об’єктів всього: 2595884,00 грн з них:  

- за рахунок інших коштів спеціального фонду – 2595884,00 грн; 

- за рахунок коштів спеціального фонду – 0,00 грн 

Виплати громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи у 

2020 році – немає. 

Додатки: 

Додаток 1 до річного звіту за 2020 рік 

Додаток 2 до річного звіту за 2020 рік 

Додаток 3 до річного звіту за 2020 рік 



                                                 

Додаток 1 до річного звіту за 2020 рік 

Форма 4-3м-інші кошти спеціального фонду 

КАСОВІ ВИДАТКИ КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів». 

1. Капітальний ремонт спортивної зали – 1962489,54 грн. 

2. Капітальний ремонт приміщень великої майстерні – 2325529,34 грн. 

3. Капітальний ремонт місць загального користування – 959298,43 грн. 

Всього: 5247317,31 (п’ять мільйонів двісті сорок сім тисяч триста сімнадцять 

грн 31 коп). 

 



                                                 

Додаток 2 до річного звіту за 2020 рік 

Форма 4-2м-інші джерела власних надходжень 

Касові видатки за 2020 рік 

КЕКВ 2240 – оплата послуг (крім комунальних)- 146777,94 грн, а саме: 

1. Обробка даних,обслуговування сертифікатів (програма МЕДОК) – 

993,00 грн. 

2. Заправка картриджів ,ремонт офісної техніки,налаштування програм-

9000,00 грн. 

3. Вивіз сміття – 13150,00 грн. 

4.Нанесення розмітки у спортивній залі – 6734,94 грн. 

5. Реклама – 810,00 грн. 

6. Поточний ремонт місць загального користування – 13900,00 грн. 

7. Проект монтажу, демонтажу системи пожежної сигналізації та 

оповіщення – 94991,00 грн 

8. Технічний нагляд за поточним ремонтом – 7199,00 грн. 

КЕКВ 2275 – «Оплата інших енергоносіїв»,а саме: 

1. Вивезення негабаритного сміття – 21000,00 грн. 

КЕКВ 3110 – «Придбання обладнання і предметів довгострокового 

користування, а саме: 

1. Пічка муфельна – 40000,00 грн. 

Всього: 207777,94 (Двісті сім тисяч сімсот сімдесят сім грн. 94 коп). 

 



Додаток 3до річного звіту за 2020 рік 

Форма №2м про надходження та використання коштів загального фонду 

Касові видатки за 2020 рік: 

1. КЕКВ 2111 – заробітна плата – 16689100,00 грн. 

2. КЕКВ 2120 – нарахування на оплату праці – 3711200,00 грн. 

3. КЕКВ 2210 – предмети,матеріали,обладнання та інвентар – 699998 

грн, а саме: 

1. Компенсація для придбання одягу,взуття здобувачам освіти сиротам – 

18834,60 грн. 

2. Меблі та інвентар для кабінетів, майстерні – 38800,00 грн. 

3. Придбання спецодягу – 54998,40 грн. 

4. Придбання м’якого інвентарю (покривала) – 8814,00 грн. 

5. Канцелярські товари – 9500,00 грн. 

6. Комп’ютерна техніка (монітори) – 26190,00 грн. 

7. Передплата періодичних видань – 10800,00 грн. 

8. Верстати ювелірні, шафи чарункові – 126186,00 грн. 

9. Первинний інструмент – 401567,00 грн. 

10. Гіпсові моделі – 4308,00 грн. 

4. КЕКВ 2230 – продукти харчування(компенсація за харчування 

здобувачам освіти-сиротам) – 1071762,54 грн. 

5. КЕКВ 2240 – оплата послуг(крім комунальних) – 2559772,00 грн, а 

саме:  

1. Зв’язок – 5864,34 грн. 

2. Супроводження програмного забезпечення, послуги ЄДБО – 50000,00 

грн. 

3. Дератизація та дезінфекція – 6336,00 грн. 

4. Технічне обслуговування системи пожежної сигналізації – 60000,00 грн. 

5. Реклама – 8280,00 грн. 

6. Встановлення охоронної сигналізації – 42196,06 грн. 

7. Поточний ремонт приміщень – 2387095,60 грн ,а саме: 

7.1.Ремонт місць загального користування – 192276,39 грн. 

7.2. Заміна вікон – 136000,00 грн. 

7.3. Ремонт сантехнічних, каналізаційних мереж – 124590,00 грн. 

7.4. Ремонт відмостки – 677104,72 грн. 

7.5. Ремонт системи вентиляції – 962178,49 грн. 

7.6. Ремонт дощової лівньової системи – 56323,00 грн. 

7.7. Ремонт системи металопластикових конструкцій дверних блоків – 

40623,00 грн. 

7.8. Ремонт-встановлення дверей, конструкцій – 198000,00 грн. 

6. КЕКВ 2271 – теплопостачання-847029,64 грн. 

7. КЕКВ 2272 – водопостачання та водовідведення – 143339,24 грн. 

8. КЕКВ 2273 – електроенергія – 156142,28 грн. 



9. КЕКВ 2275 – оплата інших комунальних послуг (вивіз сміття) – 

45300,00 грн. 

10. КЕКВ 2720 – стипендія – 2960000,00 грн. 

11. КЕКВ 2730 – грошова допомога здобувачам освіти дітям сиротам 

випускникам – 110952,00 грн. 

Всього: 28994595,70 (Двадцять вісім мільйонів дев’ятсот дев’яносто чотири 

тисячі п’ятсот дев’яносто п’ять грн. 70 коп) 

 

 

 



Додаток 4до річного звіту за 2020 рік 

Форма №4-1 м про надходження і використання коштів,отриманих як 

плата за послуги бюджетних установ 

Касові видатки 2020 рік 

1.КЕКВ 2210-предмети,матеріали,обладнання та інвентар – 430738,22 грн, 

а саме: 

1.1. Господарчі товари, миючі, дезінфікуючі засоби, будівельні матеріали, 

143819,04 грн. 

1.2. Канцтовари – 21292,99 грн. 

1.3. Документи про освіту – 2547,12 грн. 

1.4. Пожежний інвентар – 6615,00 грн. 

1.5. Меблі-шафи для одягу, стільці, стільці промислові, столи, крісла, 

ювелірні верстати – 146664,00 грн.  

1.6. Електротовари – 4999,70 грн. 

1.7. Дозатори,стійки – 10700,00 грн. 

1.8. Учнівські квитки – 1319,76 грн. 

1.9. Засоби КЗІ – 1390,00 грн. 

1.10. Бачок бензиновий, пальники – 7050,91 грн. 

1.11. Грошова компенсація сиротам на придбання одягу – 133,40 грн. 

1.12. Журнали теоретичного,практичного навчання,щоденники – 10566,00 

грн. 

1.13.Маски медичні – 17500,00 грн. 

1.14. Періодичні видання – 17199,04 грн. 

1.15. Сітки захисні(спортивна зала) – 24490,40 грн. 

1.16. Банер, таблички – 8240,80 грн. 

2. КЕКВ 2220 – медикаменти та перев’язувальні матеріали – 11295,65 

грн. 

3. КЕКВ 2240 – оплата послуг(крім комунальних) – 675604,05 грн., а 

саме:  

3.1. Зв’язок – 27836,69 грн. 

3.2. Реклама – 28800,06 грн. 

3.3. Дератизація та дезінфекція – 7752,00 грн. 

3.4. Технічне обслуговування системи пожежної сигналізації – 14400,00 

грн. 

3.5. Охоронна  сигналізація – 33600,00 грн. 

3.6. Надання доступу до мережі Інтернет – 11520,00 грн. 

3.7. Заправка катриджів, поточний ремонт офісної техніки, налаштування 

програм, підключення, налаштування нових комп’ютерів – 35880,00 грн. 

3.8. Виставковий світ – 6220,00 грн. 

3.9. Виготовлення проектної документації – 44900,00 грн. 

3.10. Випробовування пожежних гідрантів – 8818,79 грн. 

3.11. Посуги ЄДБО – 9755,52 грн. 



3.12. Судова експертиза – 55569,60 грн. 

3.13. Страхування сиріт,співробітників – 9290,89 грн. 

3.14. Атестація робочих місць – 8700,00 грн. 

3.15. Монтаж табличок, банеру – 1400,00 грн. 

3.16. Технічний нагляд – 39302,60 грн. 

3.17. Інформаційно-консультативні послуги – 11699,00 грн. 

3.18. Перевірка наявності кола – 7199,00 грн. 

3.19. Утилізація ламп – 14385,00 грн. 

3.20. Поточний ремонт приміщень – 298574,90грн ,а саме 

1.Ремонт місць загального користування – 126708,76 грн. 

2.Заміна вікон, дверних блоків, ремонт – 138375,90 грн. 

3.Фарбування радіаторів – 7000,00 грн. 

4 .Підготовка до опалювального сезону – 26490,00 грн. 

5. Встановлення охоронної сигналізації – 0,24 грн. 

4. КЕКВ 2271 – теплопостачання – 8864,08 грн. 

5.КЕКВ 2272 – водопостачання та водовідведення – 6531,84 грн. 

6. КЕКВ 2273 – електроенергія – 4377,21 грн. 

7. КЕКВ 2275 – оплата інших комунальних послуг (вивіз сміття) – 

19738,30 грн. 

8. КЕКВ 2282 – окремі заходи по реалізації державних програм, які не 

віднесені до заходів розвитку (навчання, курси підвищення кваліфікації) – 

8964,00 грн. 

9. КЕКВ 2800 – інші поточні видатки (земельний податок) – 786,40 грн. 

10. КЕКВ 3110 – придбання обладнання і предметів довгострокового 

користування – 210254,00 грн. (пічка муфельна, пічка для плавлення металів, 

магнітогалтовка, сушарка, вулканізатор електронний, ультразвукова мийка, 

інжектор вакуумний, компресор, інжектор). 

Всього: 1377153,75 грн. (один мільйон триста сімдесят сім тисяч сто 

п’ятдесят три гривні 75 коп.)/  
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