
ПОЯСНЮюЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
за дев'ять місяців 2022 року

коди
Український державний університет науки ір. Роси уківер У за ЄДРПОУ 44165850

Установа технологій
Територія Соборний за КАТОТТІ ША12020010010512802

Організаційно-правова форма |

сож й за КОПФГ 425 |

господарювання Державна організація (установа, заклад) |

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

Короткий опис основної діяльності установи
Найменування органу, якому підпорядкована Середня чисельність |

установа працівників !

1 2 3 |

Університет - багатопрофільний заклад четвертого рівня акредитації, здійснює підготовку фахівців за Міністерство освіти і науки, України 1478 |

|напрямами освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавра, спеціаліста, магістра, кадрових офіцерів та
офіцерів запасу.
Університетом відповідно до «Переліку платних послуг», затвердженого ПКМУвід 27.08.2010р. Ме796

|

(зі змінами і доповненнями) надаються платні послуги по КПК 2201040. 2201160, 2201190, 2201080,
2201390, 2201700, 2201210

За станом на 01.10.2022р. залишки коштів на реєстраційних витратних рахунках університету відкритих у
ГУДКСУу Дніпропетровській області становлять:

Залишки коштів на рахунках загального фонду
КПКВ 2201040 (01) -23034,59грн.;
КПКВ 2201160 (01) -4455248,78грн;

КПКВ 2201080 (01) -1956,00грн.;
КПКВ 2201190 (02) -914397,77грн;

КПКВ 2201390 (02) -37991,05грн;
Залишки коштів на рахунках спеціального фонду(
КПКВ 2201040 (02) - 1432443, 3Згрн.,
КПКВ 2201040 (03) -1315,47грн.;
КПКВ 2201160 (02) -10886545,79грн
КПКВ 2201160 (03) -15153132,6Огрн.;

Залишки коштів на інших рахунках
КПВК 0000 (лікарняні, ЧАБС, соціальна стипендія) -0,0Огрн.
КПВК 0000-(депонована з/плата, стипендія) - 12368,7 грн.
Електронне ПДВ - 73575,7 грн.
На поточних рахунках для обліку коштів в іноземній валюті залишок коштів - відсутній.
На депозитних рахунках кошти відсутні.
Український державний університет науки і технологій створено шляхом приєднання Дніпровського

національного університету залізничного транспорту ім. академіка В.Лазаряна (код ЄДРПОУ 01116130)
відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 26.04.202Ір. Ме464, разом з відокремленими
структурними підрозділами та Національної металургійної академії України разом з відокремленими
структурними підрозділами.

Дебіторська заборгованість
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом відсутня.
На звітну дату загальна дебіторська заборгованість університету становить
23248730,6Огрн., в т.ч: КЕКВ - 2281- 4520,00грн., КЕКВ - 2282- 2607180,6Ігрн., КЕКВ -0000- 20608846,95

грн., КЕКВ 4110- 28183,04грн.
Прострочена дебіторська заборгованість складає - 1304305,52грн.в т.ч. по КПК
. 2201040 -23482,52грн. КЕКВ 0000.
' 2201160- 1254560,1Ігрн. в т. ч: КЕКВ 0000 -392564,69грн., КЕКВ 2282 -861995,42грн.
. 2201210 - 26262,89грн.



Дебіторська заборгованість по КПКВ 2201040 (02) - складає 144299,52грн., в т.ч:
. КЕКВ - 0000 -139779,52грн. Заборгованість по доходах виникла у зв'язку з тим, що за виконаними

роботами по господарським темам термін оплати на суму виконаних робіт ще не настав. Прострочена

заборгованість по доходах рахується на суму 23482,52грн. за ПАТ Дніпровським трубним заводом, є судове
рішення, щодо стягнення цієї суми яке ще не виконане з причини відсутності коштів у замовника.

. КЕКВ - 2281 - 4520,00грн.,;в т.ч. 4520,00грн - заборгованість талони на ПММ та поштові марки в

підзвіті м/в осіб, яка буде погашена у жовтні 2022р.
Дебіторська заборгованість по КПКВ 2201160 (00) - складає 51266,80грн. КЕКВ- 2282 -51266,8О0грн. - це

заборгованість за підзвітними коштами - талони ПММ, марки - яка буде погашена у наступних періодах.

Дебіторська заборгованість по КПКВ 2201160 (02) - складає 22824510,14грн. в т.ч КЕКВ 2282 -
2527730,77грн., КЕКВ 0000 - 20296779,37грн., із якої прострочена по орендній платі, відшкодуванню

комунальних послуг орендарями і мешканцями та за мешкання - 1254560,1Ігрн. в т. ч: КЕКВ 0000 -
392564,69грн., КЕКВ 2282 -861995,42грн.Заборгованість на суму 21569950,03грн. є поточною і буде погашена у

жовтні- листопаді 2022р.
Дебіторська заборгованість по КПКВ 2201210 (00) становить 28183,04грн. КЕКВ - 4110 - кредити на

навчання із яких прострочена заборгованість становить 26262,89грн.
Прострочена дебіторська заборгованість виникла з причини невиконання контрагентами договірних

зобов'язань з університетом. Для стягнення заборгованості університетом проводиться претензійно-позовна

робота з контрагентами.
Дебіторська заборгованість по КПКВ 2201190 (01) - відсутня.
Окрім цього рахується заборгованість по КЕКВ - 0000 на суму 200471,1Огрн. в т.ч.: за лікарняними на суму

193878,02грн. та виплатами та за виплатами по ЧАЕС - 6593,08грн., яка буде погашена у жовтні 2022р.

Кредиторська заборгованість
Кредиторська заборгованість за КЕКВ 2110 в університеті відсутня.
Прострочена кредиторська заборгованість виникає у зв'язку відсутності працівників та студентів в

університеті по причині від'їзду у відрядження, за кордон, з причини хвороби та смерті, списується в

університеті за наказами МОН.
На звітну дату загальна кредиторська заборгованість університету становить 18352746,83грн. в т.ч. КЕКВ -

0000- 17556669,89грн.., КЕКВ - 2281- 18500,00грн., КЕКВ -2282 - 591368,92грн.., КЕКВ - 3210-158024,98грн.,
КЕКВ - 4110 - 28183,04грн.

Кредиторська заборгованість по КПКВ 2201040 (02) - 824984, 63грн.,
. КЕКВ- 0000 -806484,6Згрн., в т.ч. - попередня оплата послуг за НДР - 735062,39грн., 71422,24грн. ПДВ

по терміну оплати до 30.10.2022р.
. КЕКВ 2281 - 18500,00грн. заборгованість за надані університету поточні послуги.
Кредиторська заборгованість по КПКВ 2201160 (00),КЕКВ - 2282- складає3з10899.00грн. - це є

заборгованість за спожиті комунальні послуги, яка буде оплачена у жовтні п.р.
Кредиторська заборгованість по КПКВ 2201160 (02) - складає! 6902264.64грн. (КЕКВ 0000- 16463769,74грн.,

КЕКВ - 2282 - 280469,92грн., КЕКВ 3210 - 158024,98грн.)
. 419652,14грн. це є заборгованість за послуги, які надані але ще не оплачені. КЕКВ - 2282

. 117501,21 грн. ПДВ по терміну оплати до 30.10.2022р. КЕКВ -0000

. 16365111.21грн. попередня оплата послуг з навчання, мешкання у гуртожитках та ін. КЕКВ - 0000.

Заборгованість по КПКВ 2201210 (00) становить 28183,04грн. КЕКВ - 4110 - кредити на навчання.
Окрім цього рахується кредиторська заборгованість за іншими рахунками на суму - 286415,52грн. КЕКВ -

0000в т.ч:
І.  Депонована з/плата та стипендія на звітну дату складає -12368,7Ігрн.
2. Лікарняні на суму -193878,02грн.
3. Електронне ПДВ - 73575,7Ігрн.
4, Виплати постраждалим від аварії на ЧАЕС - 6593,08грн.
Натуральна форма -- інші джерела власних надходжень.
Всього надійшло коштів на рахунок «Інші джерела власних надходжень» 19007873,6Огрн., в т.ч. в

натуральній формі -502695,43грн
1. По КПКВ 2201040 (03) надійшло коштів 257,00грн. - це є благодійна допомога.
2. По КПКВ 2201160 (03) надійшло коштів 19007616,6Огрн., в т.ч. в натуральній формі -502695,43грн
. 17961005,38грн. отримано грант від Варшавської політехніки на підготовку магістрів в рамках проекту

«Інжинирінг криз та ризиків у сфері транспортних послуг».
, 438999,79грн. - отримано благодійної допомоги на розвиток університету від приватних осіб на

розвиток університету;
. 104916,00грн. - отримано коштів для виплати стипендій КМУ молодим вченим.



Форма ЛеІ-дс БАЛАНС
Рядок 1100 - 2818Згрн. заборгованість за кредитами
Рядок 1120 -154981Ігрн. сплачений попередньо податок на землю.
Рядок 1125 - 22865095грн. заборгованість за надані платні послуги.
Рядок 1140 - 193878грн. лікарняні.
Рядок 1150 - 6593Згрн. Виплати ЧАЕС.
Рядок 1161 - 19895грн. бланки грошових документів (талони ПММ).
Рядок 1162 -26770078грн. кошти на рахунках у Казначействі.
Рядок 1510 - 2818Згрн. заборгованість за кредитами.
Рядок 1540 - 188924грн. -заборгованість по ПДВ.
Рядок 1545 -17922800грн. - попередня оплата за послуги.
Рядок 1560 - 20047 Ігрн. - це є лікарняні та ЧАЕС, які нараховані, але ще не виплачені, будуть виплачені при

надходженні коштів від фонду ФССЗТВП.
Рядок 1575 -12369грн.- це є депонована з/плата та стипендія.
Результат виконання кошторису
Рядок 1420 балансу ф.Ле1-дс збільшено на 37962745грн. у зв'язку з наступним:
. н238626,15грн. списано по обліку кредиторську заборгованість 710,00грн.НДЧ - наказ Ло20а-г від

25.01.22р. (2201040(02) -710,00гр., (2201160(02) - 36775,17грн., наказ Ле9Заг від 21.04.22р. (2201040(02) -
1750,00гр., (2201160(02) - 64080,4Огрн., наказ ЛеІббаг від 29.07.22р. (2201040(02) -800,00гр., (2201160(02) -
67914,24грн., наказ Ле167аг від 29.07.22р. (2201160(02) - 66596, З4грн.,

. -86086,84грн.- знято з обліку дебіторську заборгованість за наказами ЛоЛо 66-69 а-г від 01.03.2022р.

. н18343547,94грн. - збільшено дебіторську заборгованість у зв'язку з поновленням обліку розрахунків за
платні послуги за 202Ірік в НМетАУ.

. Списано МШП - 1017,3Згрн.

. списано отриманих доходів на суму -268643569грн.

. Списано видатків на суму -249175894грн.
Форма Ле2-дс «Звіт про фінансові результати»
Рядок 2010 - 177064558грн. (ф2-д) асигнування загального фонду.
Рядок 2020 - 72656138грн. (ф.4-Ід)доходи отримані по спеціальному фонду від платних послуг.
Рядок 2030 - 49959грн. (ф.4-Ід)доходи отримані по спецфонду від продажу металалому, макулатури,

загубленого майна студентами.
Рядок 2040 - 853081грн. фінансові доходи це 95 (ф4-2) отримані від депозиту.
Рядок 2050 -18019833грн. (ф.4-Ід) доходи від оренди майна.
Рядок 2210 - 183356166грн.(ф.2-д) Витрати загального фонду.
Рядок 2220 -6340279Згрн. (ф.4-Ід, 4-4д) витрати спеціального фонду державного та місцевого бюджетів на

надання послуг, виконання робіт.
Рядок 2250 - 318553грн. (ф.2д.4- Ід, 4-2д) витрати на відрядження.
Рядок 2310 - 1787483грн. (ф2д, 4-Ід, 4-2д) витрати по КЕКВ 2800, та по спецфонду за іншими джерелами

надходжень.
Рядок 2390- 19778574грн. - профіцит
Рядок 2500 - 29175894грн. - видатки за функціональною діяльністю (освіта)
Рядок 2820 - 137555494грн.- витрати на оплату праці
Рядок 2830 - 30396043грн. -відрахування
Рядок 2840 - 78436999грн - матеріальні витрати
Рядок 2850 - 370423грн - амортизація
Рядок 2860 - 318553грн. -інші витрати (відрядження)
Профіцит за звітний період по формі Ле2-дс склав 19467675 грн. Результат виконання кошторису за звітний

період змінено по балансу ф.Ле1-дс на 37962745грн. Розбіжність із формою балансу ЛеІ-дс на суму 1849507Огрн.
із зміною результату виконання кошторису виниклау зв'язку з наступним:

. н238626,15грн. списано по обліку кредиторську заборгованість 710,00грн.НДЧ - наказ Ле20а-г від
25.01.22р. (2201040(02) -710,00гр., (2201160(02) - 36775,17грн., наказ ЛебЗаг від 21.04.22р. (2201040(02) -
1750,00гр., (2201160(02) - 64080,40Огрн., наказ Ле1Іббаг від 29.07.22р. (2201040(02) -800,00гр., (2201160(02) -
67914,24грн., наказ Ле167аг від 29.07.22р. (2201160(02) - 66596,34грн.,

. -86086,7бгрн.- знято з обліку дебіторську заборгованість за наказами ЛоЛе 66-69 а-г від 01.03.2022р.

. т18343547,94грн. - збільшено дебіторську заборгованість у зв'язку з поновленням обліку розрахунків за
платні послуги за 202Ірік по НМетАУ.

. Списано МШП -- 1017,3Згрн.
Додаток Лое20:



Рядок 010 Дебіторська та кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду по рядку допомога і

компенсації становить
по Д-ту - 200471,10грн., по К-ту - 200471,1Огрн.
Рядок 011 допомогаі компенсація постраждалим від аварії на ЧАЕС
по Д-ту - 6593,08грн. по К-ту - 6593,08грн.
Рядок 012 по Д-ту - 193878,02грн., по К-ту - 193878,02грн.
Рядок 044 -- Кошти на рахунку: депонована з/плата та стипендія -12368,7 грн.
Рядок 045 -- Електронне ПДВ - 73575,01грн.

Керівник Я() Олександр ПШІНЬКО.

Головний бухгалтер (керівник ССП) - Віра ТКАЧ

"17 "жовтня 2022р.


