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Звіт
про результати фінансової діяльності (форма № 9д, № 9м)

за 2015 рік

Установа ВСП Мелітопольський коледж ТДАТУ 
Територія м.Мелітополь пр. Б. Хмельницького 44

___________________________ за ЄДРПОУ
------------------------------------ -------------------------- ------------------------- за КО АТУ У

Організаційно-правова форма господарювання Філія (інший відокремлений підрозділ) за КОПФГ
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету 220 Міністерство освіти і 
науки України
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Коди

26181890
231070000

610

П еріодичність: річна.
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Спеціальний фонд

Отримані доходи

Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із 
законодавством

у тому числі:
плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з 

їх основною діяльністю

Продовження додатка 2

X

1 842 630,75

1 237 410,75

907 274,14

надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) 
діяльності X

плата за оренду майна бюджетних установ

надходження бюджетних установ від реалізації в установленому 
порядку майна (крім нерухомого майна)

Інші джерела власних надходжень бюджетних установ X
у тому числі: 
благодійні внески, ф анти та дарунки
кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, 
організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для 
виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для 
суспільних потреб земельних ділянок та розміщення на них інших 
об єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності 
фізичних або юридичних осіб

кошти, що отримують вищі та професійно-технічні навчальні 
заклади від розміщення на депозитах тимчасово вільних 
бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо 
таким закладам законом надано відповідне право

Інші надходження спеціального фонду

Надходження коштів на виконання програм соціально- 
економічного та культурного розвитку регіонів

Надходження позик міжнародних фінансових організацій 
Перераховано залишок У

О т р и м а н о з а л й ш о к ^

Видатки та надання кредитів
у тому числі: 
поточні

122

123

130

140

X

X

324 309,76

5 786,85 

40,00

605 220,00

605 220,00
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