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Основним видом діяльності СКХТ НУХТ є надання освітніх послуг за І-ІІ рівнем акредитації за КПКВК
2201160 "Підготовка кадрів вищими навчальними закладами ІІІ-ІV рівнів акредитації та забезпечення
діяльності їх баз практики" та КПКВ 2201190 "Виплата академічних стипендій студентам (курсантам)
вищих навчальних закладів".
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Національний університет харчових технологій
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Згідно лімітної довідки про обсяг витрат із загального фонду бюджету заплановано на 2019 рік по КПКВ
2201160-,00 грн. Кошти надійшли в повному обсязі. Касові видатки склали 17171245,00 грн. Сума
невикористаних коштів склала 1238,00 грн. Згідно лімітної довідки про обсяг витрат із загального фонду бюджету
заплановано на 2019 рік по КПКВ 2201190-3213182,00 грн. Кошти надійшли в повному обсязі. Касові видатки
склали 3132497,00 грн. Сума невикористаних коштів склала 80685,00 грн. Надходження коштів за спеціальним
фондом: - як плата за послуги, що надаються бюджетними організаціями: Надходження склали – 1073487,54 грн.
Касові видатки – 1248419,40грн. Залишок коштів на рахунку станом на 1 січня 2020 р. – 330878,58 грн. - інші
джерела власних надходжень: Загальна сума надходжень склала 237148,24 грн. Касові видатки склали – 205502,98
грн. Сума залишку коштів на рахунку станом на 1 січня 2020 р. склала – 86985,74грн. Кредиторська
заборгованість по доходах станом на 01.01.2020 р. становить 71212,03 грн., складається з переплати за навчання –
31864,70 грн. та за проживання в гуртожитку – 39347,33 грн. В порівнянні з кредиторською заборгованостю на
початок періоду сума зменшилась. Кредиторська заборгованість за видатками по спеціальному фонду на звітну
дату відсутня. Дебіторська заборгованість за спеціальним фондом по доходах станом на 1 січня 2020 р. по
навчальному закладу становить – 64548,98грн. Це заборгованість за навчання – 70371,84 грн., за проживання в
гуртожитку – 1117,56 грн. В порівнянні із дебіторською заборгованностю на початок звітного періоду
заборгованість збільшилась. Дебіторська заборгованість по видатках по спеціальному фонду складає 1163,06 грн.
– це заборгованість по відшкодуванню витрат на комунальні послуги та переплата по земельному податку.
Порівняно з початком року дебіторська заборгованість по видатках зменшилась. Станом на 1 січня 2020 року
дебіторська заборгованість та кредиторська заборгованість по видатках загального фонду відсутня. За 2019 рік
балансова вартість інших необоротних матеріальних активів збільшилась на 684342.00 грн.та бібліотечних
фондів на 199374,00грн. тому, що відбулася передача активів в межах головного розпорядника коштів.
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