
Додаток 10
до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками 
та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами 
загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного 
страхування 
(пункт 4 розділу II)

У станова

Територія
О рган ізац ій н о-п равова  ф орм а господарю вання

ПОЯСНЮ ВАЛЬНА ЗАПИСКА 
за 2017 р.

Д П Т Н З  "Д ніпровський цент р проф есійно-т ехн ічної освіт и"__________за ЄДРПОУ

______ Д ніпропет ровська  обл. м. Д н іп р о  вул.А лт айська  ба_______________за КОАТУУ

___________ Д ерж авна організація (установа , заклад)____________________за КОПФГ

Код т а  н азва  відомчої класиф ікац ії ви датків  т а  креди ту ван ня  д ерж авного бюджету

Код т а  назва  типової відомчої класиф ікац ії ви датків  т а  кр еди ту ван н я  місцевих 
бюджетів

Періодичність: квартальна, річна.

Дпарітіамент гуманіт арної політ ики  Д н іпровсько ї м ісько ї ради

Короткий опис основної діяльності установи Н ай м ен у ван н я  
о р ган у  у п р авл іння, 

д о  сф ер и  у пр авл іння  
як о го  н алеж ить 

устано ва

Середня
чисельність
працівників

Примітка

Центр є бюджетною установою, згідно наказу головного 
управління № 1103 від 30.12.2010 року та керуючись ст.90 
Бюджетного кодексу на 2011 рік. Розпорядженням голови 

облдержадміністрауії№ Р-798/0/3-10 від 27.12.2010 року."Про 
порядок фінансування видатків обласного бюджету". З 01.01.2016 
року згідно Закону України " Про державний бю дж ет України на 

2016 рік" ст.27 центр змінив підпорядкування ф інансування 
видатків з місцевого бюджету.

Ю ридична адреса 49052 м. Д ніпро вул.Алтайська 6а.

Центр має ліцензії на навчанняза спеціальностями.Наказ 
М іністерства освіти інауки на прийняття в 2017 році 390 учнів 

випуск 260

В статуті передбачено можливість займатися позабю джетною  
діяльністью: підготовка та перепідготовка молодих спеціалістів; 
-виготовлення продукції в учбових майстернях центру; 
надання в оренду вільних приміщень з дозволу М іністерства 

освіти і науки і Держмайна.

Центр має доходи: 
від виробничої практики учнів на підприємствах міста;

- оренда приміщень;
-перепідготовка незанятого населення з Обласним центром
зайнятості;

Ув'язка доходів

Доходи на початку року 0,00 грн. Нараховано доходів 1117632,37 
грн. Отримано доходів 1117632,37 грн. Разом:
0,00 грн.

Ф орма №  2-дс Звіт про фінансові результати станом на 01.01.201 
року 80284 грн: ігрофіцит за результатами

Додаток 1 БАЛАНС (форма № 1) рядок 1420 Ф інансовий 
результат складає на 01.01.2018 603048 грн.

Кредиторська заборгованість по спеціальному фонду відсутня 

Кредиторська заборгованість по загальному фонду відсутня 
Зобов'язання на 01.01.2018 7038,85 грнн

Д епартамент 
гуманітарної 
політики 
Дніпровської 
міської ради 227,92

К ер івн ик

Головний  бухгалтер 

"11 "с іч ня  2 0 1 8  року (ініціали, прізвище)


