
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
за I квартал 2020 року

КОДИ
Установа Олександрівська селищна рада за ЄДРПОУ 04376162
Територія Олександрівка за КОАТУУ 4822055200
Організаційно-правова форма
господарювання Орган місцевого самоврядування за КОПФГ 420

Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 001 - Апарат
(секретаріат) місцевої ради
Періодичність: квартальна
(проміжна)

Короткий опис основної діяльності установи Найменування органу, якому підпорядкована
установа

Середня чисельність
працівників

1 2 3

Олександрівська селищна рада орган місцевого самоврядування, знаходиться в смт Олександрівка,
Вознесенського району, Миколаївської області. На балансі селищної ради знаходяться бюджетні
установи :Апарат управління селищної ради, Будинок культури, Селищний спортивний майданчик,
Школи естетичного виховання дітей, Бібліотеки. Бухгалтерський облік та звітність в Олександрівській
селищній раді ведеться відповідно до вимог закону України « Про бухгалтерський облік та фінансову
звітність в Україні». Звіт про виконання кошторису видатків на утримання установ селищної ради
складено по формах , передбачених Порядком складання квартальної звітності установами та
організаціями, які отримують кошти державного або місцевих бюджетів, затвердженого наказом
Державного казначейства України

Миколаївська обласна державна адміністрація Середня чисельність
працівників-80 чоловік

                                               Рахунок   10.   «  Основні    засоби»
                         
                          Рух  основних  засобів   характеризується   слідуючими     даними:
        Залишок   на 01.01.2020 р.                                     19210577,75 грн
                                                              Збільшено  активів                                                    237432,80грн
        В т.ч.за рахунок придбання 
          1014Машини і обладнання                                    16200,00 грн.
        1018 експертиза ПКД                                             6474,86 грн
        Згідно довідок в натуральній формі збільшено вартість основних засобів:
        1014 Машини і обладнання                                   214757,94 грн.,
                                                                                                      
                                                                                
        Зменшено активів                              0,00 грн.,
                                          Залишок     на  01.04.2020р.                                   19448010,55грн
        
        
        Рахунок  1112, 1113,1114.
         « Інші  необоротні  матеріальні  активи».
                    Рух  інших   необоротних  матеріальних  активів  характеризуються  слідуючими   даними :
                                      Залишок  на 01.01.2020 р.                                           945789,13грн
                                         Надійшло                                                              153363,53 грн
                                       
                                         В т.ч.за рахунок придбання 
                                            1113 Малоцінний інвентар                 275,00 грн.,(275,00спец. фонд)
           Згідно довідок в натуральній формі збільшено вартість інших   необоротних  матеріальних  активів  
                                            1112 Бібліотечні фонди                    738,84 грн
                                           1113 Малоцінний інвентар              150862,19 грн.
        Згідно акту збільшено рахунок 1113 на суму 1487,50 грн
                 
                                                   
                               
                                       Залишок на 01.04.2020 р.                                         1099152,66 грн.
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        Матеріали.
        Рух   матеріалів  характеризується  слідуючими  даними   :
                 Загальний  фонд  
        Залишок  на 01.01.2020 р.                                  34594,91   грн
        Надійшло                                                 9940,00 грн
        бензин    9940,00 грн.
        
        
        
        Вибуло                                                    40731,67 грн  
        вугілля, дрова    16479,17 грн.,
        
        бензин    21752,50 грн.
        канцтовари            2500,00 грн.
        
        Залишок  на 01.04.2020 р.                                            3803,24  грн
        
        
        
        
        
                          Спеціальний  фонд  
        Залишок  на 01.01.2020 р. в т. ч.                                   1500,00
грн
        Надійшло                                                                   3895,50 грн
         в т.ч  госп. товари            1747,00 грн,
         канцтовари                       661,00 грн.,
        інші виробничі запаси      1487,50
        Списано на  потреби  установи                             2995,50 грн  
         в т.ч.  госп. товари                   847,00 грн,
         канцтовари                              661,00 грн.,
        інші виробничі запаси               1487,50
         Залишок  на  01.04.2020 р.                                              2400,00 грн
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        Прострочена дебіторська заборгованості та кредиторська заборгованість, зазначені у рядку "Інше" Довідки
про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості загального фонду на 01.04.2020р-відсутня,
прострочена дебіторська заборгованості та кредиторська заборгованість зазначеної у рядках «Інше» Довідки про
причини виникнення простроченої дебіторської заборгованості загального фонду та Довідки про причини
виникнення простроченої кредиторської заборгованості загального фонду на 01.04.2020р-відсутня, прострочена
кредиторська заборгованість за кодами економічної класифікації видатків 2110, 2270 на 01.04.2020р-відсутня,
кредиторська заборгованість за бюджетними зобов'язаннями, не взятими на облік органами Казначейства,
зазначеної у Довідці про дебіторську та кредиторську заборгованість, які не відображаються у формі № 7д, № 7м
«Звіт про заборгованість за бюджетними коштами»на 01.04.2020р-відсутня Прострочена кредиторська
заборгованістьта підстави для її зменшення (списання у зв'язку із закінченням строку позовної давності, за
рішенням суду тощо) (у річній бюджетній звітності)на 01.04.2020р-відсутня, взяття зобов'язань без відповідних
бюджетних асигнувань або з перевищенням повноважень, встановлених Бюджетним кодексом України, законом
про Державний бюджет України, рішенням про місцевий бюджет-на 01.04.2020р-відсутні, дебіторська та
кредиторська заборгованість за бюджетними програмами, бюджетні призначення за якими законом про
Державний бюджет України на звітний рік не затверджувались, відомості щодо відображення цієї заборгованості
за бюджетними програмами звітного року та причини, з яких це відображення не проведене-на 01.04.2020р-
відсутні Загальні суми відкритих асигнувань, касових видатків та наданих кредитів, невикористаних відкритих
асигнувань, причини невикористання відкритих асигнувань-на 01.04.2020р-відсутні ,Протоколи про порушення
бюджетного законодавства, складеного органами Казначейства, та порушення бюджетного законодавства, що
стало підставою для складання такого протоколу-на 01.04.2020р-відсутні, дебіторська заборгованість по КПКВК
0110150 та КПКВК 0114030- виникла в результаті попередньої оплати за періодичні видання

Керівник БЕНЗАР ММ

Головний бухгалтер (керівник ССП) БУРЛАК ВВ

" 07 " квітня 2020р.
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