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Виконком Миколаївської сільської ради знаходиться за адресою вул. Першотравнева 182 с. 

Миколаївка Петропавлівського р-ну. На балансі сільської ради знаходиться 27 бюджетних установ. 

Ведення бухгалтерського обліку проводиться за меморіально -ордерною формою обліку.

Виконком Миколаївської сільської ради 301

За 2019 рік надійшло бюджетних асигнувань загального фонду –66833966,38 грн в т.ч. трансферти-

14335185,63 грн ; спеціального фонду -27217067,46 грн.в т.ч. трансферти-11900,00 грн. Доходи від необмінних

операцій (трансферти) -14347085,63грн. Цільове фінансування за звітний період складає -28183227,24 грн.

Розпис по загальному фонду на 2019 рік затверджений в сумі - 72877949,00 грн в т.ч трансферти -14335185,63

грн.касові видатки за звітний період становлять -66833966,38 грн в т.ч трансферти -14335185,63 грн. Фактичні

видатки становлять -66745050,30 грн. в тому числі витрати за обмінними операція в сумі-51613647,00 грн,

витрати за необмінними операція в сумі-784317,30 грн, трансферти 14347086,00 грн. Залишки коштів на

реєстраційних рахунках за загальним фондом станом на 01.01.2020 року відсутні. Кошторис видатків на 2019

рік спеціального фонду бюджету по надходженням, отриманих як плата за послуги (форма 4-1м) становить –

665753,59 грн. Надійшло коштів в сумі - 418785,00 грн.,з них батьківська плата за харчування 167229,68 грн.

оренда приміщень-9391,47грн., від квартплати-1303,25грн, плата за використання води- 310,00 грн.;

батьківська плата за харчування -201741,00 грн,. батьківська плата за музичну школу -35197,00гр від реалізації

майна бюджетними установами( макулатури)-3612,60 грн. Нараховано доходів на 2019 рік по спеціального

фонду бюджету по надходженням, отриманих як плата за послуги (форма 4-1м) на суму 424427,26 грн з них

батьківська плата за харчування 372787,50 грн. оренда приміщень-10122,68 грн., на квартплату-2397,47 грн,

плата за використання води- 310,00 грн.; батьківська плата за музичну школу -35197,00грн , на реалізацію

майна бюджетними установами( макулатури)-3612,60 грн.Касові видатки за звітний період по спеціального

фонду бюджету по надходженням, отриманих як плата за послуги (форма 4-1м) склали 437695,84 грн в т.ч на

придбання продуктів харчування -382174,84 грн, придбання предметів, матеріалів на суму 55521,00грн

Кошторис видатків спеціального фонду бюджету по інших надходженнях спеціального фонду ( форма -№4- 3м

) становить 27427765,73 грн. В т.ч. трансферти -11900,00 грн. Надійшло коштів 26798282,46 грн вт.ч.

трансферти 11900,00 грн. Касові видатки становлять -26798282,46 грн вт.ч. трансферти 11900,00 грн.Залишки

коштів на спеціальних реєстраційних рахунках становлять 255937,72 грн.Балансова вартість основних фондів

та матеріальних ативів склала 533360149,00 грн.знос 11246290,00 грн. Нарахування амортизації по основних

засобах проводиться раз на рік, в кінці року, матеріальних активах при введенні в експлуатацію 50%, списанні

з балансу 50% балансової вартості засобів. За 2019рік нараховано знос та амортизації в сумі 2353406,00 грн.,

На кінець року внесений капітал становить – 53360149,00 грн. знос 11246290,00 грн. Фінансовий результат на 
Кредиторська заборгованість по будівництву об’єктів житлово-комунального господарства на кінець року

склала 71026,11 грн., яка виникла як залишок 5 % від вартості будівництва до отримання декларації про

закінчення будівництва,у зв’язку з закінченням робіт по будівництву водонапірної башти та обладнання

розвідувально-експлуатаційної свердловини для водопостачання с. Миколаївки. Дебіторська заборгованість

по загальному фонду станом на 01.01.2020 року склала у сумі 90981,42 грн. в т.ч.: передплата на періодичні

видання – 90981,42 грн. Дебіторська заборгованість по спеціальному фонду станом на 01.01.2020 року склала у

сумі 3337,11 грн. в т.ч.: квартплата 2620,90 по орендній платі-716,21 грн; Кредиторська заборгованість за

доходами станом на 01.01.2020 року склала у сумі 728,68 грн. в т.ч.: батьківська плата- 728,68 грн.. Депозитні

операції по бюджетних установах сільської ради за 2019 рік не проводилися. Протоколи про бюджетні 

Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 002 - Виконавчі 

органи місцевих рад

Періодичність: річна

Короткий опис основної діяльності установи
Найменування органу, якому підпорядкована 

установа

Середня чисельність 

працівників

Установа

Виконавчий комітет Миколаївської сільської ради 

Петропавлівського району Дніпропетровської 
за ЄДРПОУ 41793136

Територія Миколаївка за КОАТУУ 1223882501

Організаційно-правова форма 

господарювання Орган місцевого самоврядування
за КОПФГ 420

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
за 2019 рік

КОДИ
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Головний бухгалтер (керівник ССП) Бубир НГ

Керівник Одоєвцев ВМ

бюджетні установи сільської ради не складалися. Не зареєстрованих фінансових зобов’язань в органах

Державного казначейства, що обліковуються у складі кредиторської заборгованості немає. Простроченої

кредиторської заборгованості станом на 01.01.2020 року по загальному фонду немає. Простроченої

кредиторської заборгованості станом на 01.01.2020 року по спеціальному фонду складає в сумі-71026,11 грн.

Перераховано залишок коштів спеціального фонду в сумі 10223,00 грн. в дохід бюджету.
Загальна сума незавершених капітальних інвестицій становить –2880461,35 грн. В рядку балансу незавершені

капітальні інвестиції зазначена сума коштів 2880461,35 грн. це основні засобів, які не введені в експлуатацію

на початок 2020 року. Протягом 2019 року здійснено придбання капітальних довгострокових предметів та

матеріалів основних засобів та введенні в експлуатацію на суму 37358949,03 грн. в т.ч. здійснено

внутрівідомча передача до виконкому Миколаївської сільської ради в сумі-11273374,00 грн з КНП «

Миколаївський ЦПМСД», Департаменту капітального будівництва Дніпропетровської облдержадміністрації ,

Департаменту освіти і науки Дніпропетровської облдержадміністрації, нараховано амортизацію за звітний рік

2353406,00 грн  та здійснено за 2018рік в сумі 782809,00грн введення в експлуатацію незавершених 

На протязі 2019 року здійснено вибуття основних засобів та малоцінних необоротних активів на загальну суму

14673287,02 грн. та знос на суму 814700,00 грн., в т.ч. безоплатна передача, згідно рішень сесії Миколаївської

сільської ради передано в безоплатне користування КП «Васильківський ККП»,КНП « Миколаївський

ЦПМСД» основні засоби та матеріальні активи на загальну суму -14569393,32 грн. також зменшився знос на

суму 710806,00 грн, в т.ч. за 2019 рік відбувалось списання (вибуття) основних засобів та малоцінних

необоротних матеріальних активів на суму на суму 103894,00 грн. на які нарахований знос 103894,00

грн.Фінансовий результат, який відображається у рядку 1420 "Фінансовий результат" форми N 1-дс "Баланс"

не дорівнює рядку 2390 "Профіцит/дефіцит за звітний період" форми N 2-дс "Звіт про фінансові результати",

оскільки на звітну дату змінено накопичений фінансовий результат минулих періодів (списання, передача

основних засобів та зносу). Зазначені коригування фінансового результату та накопиченого фінансового

результату не відображаються у формі 2-дс, тому відповідності фінансового результату на звітну дату,

відображеному у рядку 1420 "Фінансовий результат" форми N 1-дс "Баланс" (+/-) сума дефіциту/профіциту,

відображена у рядку 2390 "Профіцит/дефіцит за звітний період" форми N 2-дс "Звіт про фінансові результати"

не може бути. Пунктом 6.9 Типової кореспонденції передбачено коригування результату виконання кошторису

на суму поточних витрат, здійснених у попередніх звітних періодах, що включаються до первісної вартості

об'єкта основних засобів, нематеріальних активів відповідно до вимог Національних положень (стандартів)

бухгалтерського обліку в державному секторі (далі - НП(С)БОДС). Фінансовий результат на кінець за звітній

період складає -7579132,00 грн ,де взято фінансовий результат, який відображається у рядку 1420 "Фінансовий

результат" форми N 1-дс "Баланс" на початок звітного періоду -7512008,00 грн плюс рядок 2390

"Профіцит/дефіцит за звітний період" форми N 2-дс "Звіт про фінансові результати" -871601,00 грн. плюс знос

який відбувся при списанні основних засобів та малоцінних необоротних матеріальних активів 103894,00 грн,

плюс безоплатна передача, згідно рішень сесії Миколаївської сільської ради передано в безоплатне

користування КП «Васильківський ККП» КНП « Миколаївський ЦПМСД», 710806,00 грн та мінус

перерахований залишок коштів на загальну суму 10223,00 грн в дохід бюджету.В балансі залишок запасів,

предметів та матеріалів на кінець року складає 3388657,04 грн:    з них продукти харчування-25137,00 грн, По виконавчому комітету Миколаївської сільської ради ф.6ДС не надається у зв'язку з відсутністю визначених

сегментів головним розпорядником коштів.


