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взяття зобов"язань без відповідних бюджетних асигнувань або з перевищенням повноважень не відбувалось;
інформація про дебіторську та кредиторську заборгованість за бюджетними програмами , бюджетні
призначення за якими закордоном про Державний бюджетна звітний рік -відсутня.
Відповідно до затверджених кошторисних призначень на утримання відділу за КПКВК 0810160 "Керівництво
та управління у сфері праці" на загальну суму 612 838,40 грн. відкрито асигнувань станом на звітну дату – 591
227,10грн., профінансовано – 591 227,10грн., проведено касових видатків на суму – 591 227,10грн. Не
використані відкриті асигнування відсутні. За КПКВК 08107530 затверджені кошторисні призначення
складають 180 000грн., фінансування за зазначеною програмою проведено 179 694,66грн., касові видатки
складають 179 694,66грн.Поточні рахунки відкриті в інших установах банків станом на звітну дату відсутні.
Протоколи про порушення бюджетного законодавства органами Казначейства не складалися.
Інформація про стан рахунку у системі електронного адміністрування податку на додану вартість відсутня.
У зв’язку із створенням відділу з питань праці в червні звітного бюджетного року, показники на початок
звітного року по установі  відсутні.
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Відділ з питань праці Міської ради міста Кропивницького знаходиться за адресою: м.Кропивницький , 
вул. Велика Перспективна,41. Основна діяльність : Здійснення на території міста Кропивницького 
контролю за додержавнням законодавства про працю та зайнятість населення у порядку , 
встановленому законодавством.

Відділ з питань праці Міської ради міста 
Кропивницького є виконавчим органом міської 
ради міста Кропивницького, підзвітний та 
підконтрольний міській раді , підпорядкований 
Виконавчому комітету Міської ради міста 
Кропивницького та міському голові.
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Прострочена дебіторська та прострочена кредиторська заборгованость по установі станом на звітну дату
відсутня;
наявності кредиторської простроченої заборгованості за кодами економічної кластфікації видатків 2110,2270,
наявності кредиторської заборгованості за бюджетними зобов"язаннями, не взятими на облік органами
Казначейства не має;
наявності простроченої кредиторської заборгованості за рішенням суду не має;

Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 008 - Орган з 
питань праці та соціального захисту населення
Періодичність: річна

Короткий опис основної діяльності установи Найменування органу, якому підпорядкована 
установа

Середня чисельність 
працівників

Установа
Відділ з питань праці Міської ради міста 
Кропивницького за ЄДРПОУ 42188147

Територія Кропивницький за КОАТУУ 3510100000
Організаційно-правова форма 
господарювання Орган місцевого самоврядування за КОПФГ 420
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