
Кредиторська заборгованість по будівництву об’єктів житлово-комунального господарства на кінець звітного

періоду 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 01.04.2020 року склала у сумі 70907,94 грн. в т.ч.: передплата на періодичні

видання – 68236,07,передплата розподіл природного газу -2671,87 грн. Дебіторська заборгованість по 
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Виконком Миколаївської сільської ради розташований за адресою с.Миколаївка вул.Першотравнева 

182. На балансі знаходиться 17 бюджетних установ. Ведення бухгалтерського обліку проводиться за 

меморіально -ордерною системою

Середня чисельність 

працівників складає  320 

чоловік

За 1 квартал 2020 року надійшло бюджетних асигнувань загального фонду –17118716,72 грн в т.ч. трансферти-

4238900,00 грн ;з них цільове фінансування-354326,00 грн спеціального фонду -4443879,89 грн.( бюджетні

асигнування -29694,00 грн) Доходи від необмінних операцій (трансферти) -4238900,00 грн. Цільове

фінансування за звітний період складає -4768511,89 грн. Розпис по загальному фонду на 1 квартал 2020 року

затверджений в сумі – 21650852,00 грн в т.ч трансферти -4238900,00 грн.касові видатки за звітний період

становлять -17096726,58 грн в т.ч трансферти -4238900,00 грн. Фактичні видатки становлять -17308972,00 грн.

в тому числі витрати за обмінними операція в сумі-12954105,00грн, витрати за необмінними операція в сумі-

4354867,00 грн в т.ч. трансферти 4238900,00 грн. Залишки коштів на реєстраційних рахунках за загальним

фондом станом на 01.04.2020 року складає 21990,14 грн. Кошторис видатків за 1 квартал 2020 року

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

114250,00 грн. Надійшло коштів в сумі – 105346,98 грн.,з них батьківська плата за харчування 41955,00 грн.

оренда приміщень-2445,76 грн., від квартплати-80,00 грн, плата за батьківська плата за харчування -46712,00

грн,. батьківська плата за музичну школу -11750,00 грн надходження диференційної плати за соціальні послуги

2404,22 грн. Нараховано доходів за 1 квартал 2020року по спеціального фонду бюджету по надходженням,

отриманих як плата за послуги (форма 4-1м) на суму 112503,88 грн з них батьківська плата за харчування

95020,00 грн. оренда приміщень-2695,76 грн., на квартплату-633,90 грн, батьківська плата за музичну школу -

11750,00грн надходження диференційної плати за соціальні послуги 2404,22 грн,.Касові видатки за звітний

період по спеціального фонду бюджету по надходженням, отриманих як плата за послуги (форма 4-1м) склали

175185,46 грн в т.ч на придбання продуктів харчування -175185,46 грн. Запланований кошторис видатків 
Цільове фінансування за 1 квартал 2020 року складає 4579637,00 грн в т.ч. по загальному фонду-354326,00 грн,

спеціальному фонду-4225311,00 грн
Залишки коштів на спеціальних реєстраційних рахунках по (4-1м) складають-186099,24 грн, ( 4-3м)

–складають-188874,89 грн. Балансова вартість основних фондів та матеріальних ативів склала 67742362,00

грн.знос 11558121,00 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

1 квартал 2020 року нараховано знос та амортизації в сумі 314181,00 грн., За 1 квартал 2020 року внесений

капітал становить – 67742362,00грн. знос 11558121,00 грн. Фінансовий результат за 1 квартал 2020 року

складає -7790290,00 грн. В балансі залишок запасів, предметів та матеріалів на кінець року складає 3361219,73

грн.  Наявна дебіторська та кредиторська заборгованість за розрахунками з соціального страхування в сумі-

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

органи місцевих рад
Періодичність: квартальна 

(проміжна)

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 I квартал 2020 року

КОДИ
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станом на 01.04.2020 року склала у сумі 9765,33 грн. в т.ч.: за сплату квартплати-3174,80грн, по орендній

платі-966,21 грн; батьківська плата по дитячим садкам -5624,32 грн Кредиторська заборгованість за доходами

станом на 01.04.2020 року відсутня.Депозитні операції по бюджетних установах сільської ради за 1 квартал

2020 року не проводилися. Протоколи про бюджетні правопорушення на 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 01.04.2020

року по загальному фонду немає. Простроченої кредиторської заборгованості станом на 01.04.2020 року по

спеціальному фонду складає в сумі-71026,11 грн. Загальна сума незавершених капітальних інвестицій станом

на 01.04.2020 року становить –3697810,00 грн. В рядку балансу незавершені капітальні інвестиції зазначена

сума коштів 3697810,00 грн. це основні засобів, які не введені в експлуатацію на 01.04.2020 року. Протягом 1

кварталу 2020 року здійснено придбання капітальних довгострокових предметів та матеріалів основних засобів

та введенні в експлуатацію на загальну суму 14959967,00 грн. в т.ч. здійснено внутрівідомча передача до

виконкому Миколаївської сільської ради в сумі-11108759,00 грн з КНП « Миколаївський ЦПМСД», ,

Міністерства соціальної політи, Глобал комьюнтів «ДОБРЕ» та бюджет розвитку -3851208,00 грн, нараховано 
На протязі 1 кварталу 2020 року здійснено вибуття та передача основних засобів та малоцінних необоротних

активів на загальну суму 577754,00 грн. та знос на суму 2350,00 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 -575404,00 грн. за 1 квартал

2020 року відбувалось списання (вибуття) основних засобів та малоцінних необоротних матеріальних активів

на суму 2350,00 грн. на які нарахований знос 2350,00 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 (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 -7790290,00грн ,де взято фінансовий результат, який

відображається у рядку 1420 "Фінансовий результат" форми N 1-дс "Баланс" на початок звітного періоду -

7579132,00грн плюс рядок 2390 "Профіцит/дефіцит за звітний період" форми N 2-дс "Звіт про фінансові

результати" -213508,00 грн.мінус  списаний знос -2350,00 грн  .В балансі залишок запасів, предметів та 


