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Дніпропетровський технолого-економічний технікум заснований на державній формі власності, діє на

підставі Статуту, затвердженого Міністерством освіти і науки України 10 квітня 2003 року.

Технікум є вищим навчальним закладом першого рівня акредитації, який проводить освітню діяльність,

пов’язану із

здобуттям вищої освіти освітньо – кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст і має відповідний рівень

кадрового та матеріально технічного забезпечення.

Юридична адреса технікуму: Україна, 49017, м. Дніпропетровськ, вул. Авіаційна, 33.

               Відповідно до Закону України „Про освіту” . „Про державну реєстрацію юридичних осіб та

фізичних осіб підпри-ємств ”, враховуючи клопотання головного управління освіти і науки

Дніпропетровської обласної державної адміністрації, Дніпропетровської міської ради, виробничих

підприємств регіону та з метою поліпшення якості підготовки фахівців наказом Міністерства освіти і

науки України від 19.12.2008 р №1158 Дніпропетровський технолого – економічний технікум

перейменований на Державний заклад „Дніпропетровський технолого-економічний коледж ”.

              Відповідно до законів України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного

(нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки», «Про вищу

освіту» та «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських

формувань», Постанови Верховної Ради України від 19.05.2016 № 1375-УІІІ «Про перейменування міста

Дніпропетровськ Дніпропетровської області», враховуючи подання Державного вищого навчального

закладу «Дніпропетровський технолого-економічний коледж» від 19. 01.2017 № 16,  наказом

Міністерства освіти і науки України від 07.02.2017 р. №186 Державний вищий навчальний заклад

«Дніпропетровський технолого-економічний коледж» перейменований на Державний навчальний

заклад „Дніпровський технолого-економічний коледж ”

З 01.01.2018 р. відповідно до ст. 24 та додатку №10 до Закону України „Про державний бюджет України

на 2018 рік”, щодо забезпечення передачі в установленому порядку, здійснено передачу ДНЗ

„Дніпровський технолого-економічний коледж” Дніпропетровській області на фінансування з обласного

бюджету.

Основною метою діяльності коледжу є забезпечення умов, необхідних для отримання

особою вищої освіти, підготовка фахівців для потреб України.

Департамент освіти і науки обласної державної

адміністрації Дніпропетровської області
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        Дебіторська заборгованість спеціального фонду станом на 01.01.2021р. збільшилась і складає – 255541,63

грн. нараховано за гуртожиток та навчання в грудні 2020р., сплачена в січні 2021р

        Кредиторська заборгованість спеціального фонду на звітну дату зменшилась  і складає – 645523,10 грн.  за

гуртожиток та навчання сплачена за ІІ семестр 2020/2021 навчального року

        Прострочена дебіторська та кредиторська заборгованість, зазначені у рядках "Інше" Довідки про причини

виникнення простроченої дебіторської заборгованості загального фонду – відсутня

        Прострочена кредиторська заборгованість за кодами економічної класифікації видатків 2110, 2270 – відсутня

        Кредиторська заборгованість за бюджетними зобов'язаннями, не взятими на облік органами Казначейства,

зазначеної у Довідці про дебіторську та кредиторську заборгованість, які не відображаються у формі N 7д, N 7м

"Звіт про заборгованість за бюджетними коштами" відсутня

        Дебіторська та кредиторська заборгованість за бюджетними програмами, бюджетні призначення за якими

законом про Державний бюджет України на звітний рік не затверджувались – відсутня

        Загальний фонд:

        КЕКВ 2111 

        відкрито асигнувань  -  13482987,35 грн.,

        касові видатки  -  13482987,35 грн    

        залишок невикористаних  -  0,00 грн.,

        КЕКВ 2120

        відкрито асигнувань  -  2943361,21 грн.,

        касові видатки  - 2943361,21 грн    

        залишок невикористаних  -  0,00 грн.,
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        КЕКВ 2230

        відкрито асигнувань  -  1203261,00 грн.,

        касові видатки  - 1203261,00 грн    

        залишок невикористаних  -  0,00 грн.,

        КЕКВ 2271

        відкрито асигнувань  -  653229,00 грн.,

        касові видатки  -  653229,00 грн    

        залишок невикористаних  -  0,00 грн.,

        КЕКВ 2272

        відкрито асигнувань - 65044,00 грн.,

        касові видатки  - 65044,00 грн    

        залишок невикористаних  -  0,00 грн.,

        КЕКВ 2273

        відкрито асигнувань  -  86188,00 грн.,

        касові видатки  - 86188,00 грн    

        залишок невикористаних  -  0,00 грн.,

        КЕКВ 2720

        відкрито асигнувань  -  4249362,00 грн.,

        касові видатки  - 4249362,00  грн    

        залишок невикористаних  -0,00 грн.,

        КЕКВ 2730 

        відкрито асигнувань  -  136956,00 грн.,

        касові видатки  - 136956,00  грн    

        залишок невикористаних  -  0,00 грн.,

        Всього по загальному фонду

        відкрито асигнувань  -  22682149,35 грн.,

        касові видатки  - 22682149,35 грн    

        залишок невикористаних  - 0,00 грн.

        Спеціальний фонд:

        КЕКВ 2111 

        відкрито асигнувань  -  1538000,00 грн.,

        касові видатки  - 1440667,73 грн    

        залишок невикористаних  - 99332,27 грн.,

        КЕКВ 2120

        відкрито асигнувань  -  348360,00 грн.,

        касові видатки  -  346643,32  грн    

        залишок невикористаних  -  1716,68 грн.,

        КЕКВ 2210

        відкрито асигнувань  -  202526,07 грн.,

        касові видатки  -  72004,97  грн    

        залишок невикористаних  -  130521,10 грн.,

        КЕКВ 2230 

        відкрито асигнувань  -  143979,05 грн.,

        касові видатки  34402,53 грн    

        залишок невикористаних  - 109576,46 грн.,

        КЕКВ 2250 

        відкрито асигнувань  -  0,00 грн.,

        касові видатки  -  0,00 грн    

        залишок невикористаних  - 0,00 грн.,

        КЕКВ 2271

        відкрито асигнувань  - 600000,00 грн.,

        касові видатки  -  600000,00 грн    

        залишок невикористаних  -  0,00 грн.,

        КЕКВ 2272

        відкрито асигнувань  - 150000,00 грн.,

        касові видатки  - 150000,00 грн    

        залишок невикористаних  -  0,00 грн.,
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        КЕКВ 2273

        відкрито асигнувань  -  400000,00 грн.,

        касові видатки  - 291928,67 грн    

        залишок невикористаних  -  108071,33  грн.,

        КЕКВ 2274

        відкрито асигнувань  - 25000,00 грн.,

        касові видатки  - 9497,95 грн    

        залишок невикористаних  - 15502,05 грн.,

        КЕКВ 2800 

        відкрито асигнувань  -  102870,25 грн.,

        касові видатки  - 50762,14 грн    

        залишок невикористаних  -  52108,11 грн.,

        Всього по спеціальному фонду

        відкрито асигнувань  -  3555735,37 грн.,

        касові видатки  - 3040906,97 грн    

        залишок невикористаних  - 514828,40 грн.

        У звітному періоді попередження та протоколи про порушення бюджетного законодавства Управлінням

Державної казначейської служби України- не складалися

        Ліквідовані, приєднані, створені структурні одиниці – відсутні

        Всього на рахунках, відкритих у Казначействі України станом на 01.01.2021  року обліковується залишок

594232,59 грн., на поточних рахунках, відкритих в установах банків – 0,00 грн.

        В коледжу   здійснюється внутрішній контроль за збереженням грошових та матеріальних цінностей,

енергоносіїв посадовими особами. Коледж має лічильники на всі види енергоносіїв

        В листопаді 2017 року була проведена ревізія Держаудитслужбою Східного офісу за період з 01.01.2013

року по 31.10.2017 року. Всі зауваження та недоліки виправлені в період ревізії.

                    На підставі наказу департаменту освіти і науки України Дніпропетровської обласної державної

адміністрації від 03.07.2019р. № 380/0/212-19 " Про проведення перевірок з питань використання бюджетних

коштів на утримання дітей пільгових категорій в ВНЗ І-ІІ РА" проведена перевірка використання бюджетних

коштів на утримання дітей пільгових категорій. За результатами перевірки адміністрацією коледжу всі зауваження

та недоліки виправлені.

        Заробітна плата та стипендія перераховується на зарплатні та стипендіальні картки

        в „ Райфайзен банк Аваль”. У звітному періоді відбулося списання запасів на суму 4597 грн., що вплинуло на

фінансовий результат.

        Коледж не має поточних рахунків в установах банків.

        Коледж не має анульованих та відновлених протоколів взаємозаліків і відмінених та відновлених

векселів минулих періодів.

        Рахунків в інших банках коледж не має. Штрафи на установу не накладались.

        Не виявлено помилок минулих років та пов’язаних з ними коригувань.

        Розбіжності між даними різних форм звітності, а також між показниками звітності на початок 2020 року та

на 01.01.2021  року відсутні.

        Кошти для виконання окремих програм коледж не одержував, розрахунків за іншими операціями коледж не

проводив.  Благодійні внески  в  іноземній  валюті  відсутні.

Керівник Віктор КАРПОВ

Головний бухгалтер (керівник ССП) Людмила ЧАЛА

" 06 " січня 2021р.
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