
-Курсові різниці відсутні.

-Іноземні гранти не використовувалися.

-Кредити установі у звітному періоді не                                                          надавались.
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-Не зареєстровані в органах казначейства фінансові зобов’язання, що обліковуються у складі кредиторської

заборгованості відсутні.
-В додатку 26 відображено заборгованість допомоги по тимчасовій непрацездатності, вагітності і пологах

станом на   01 січня  2020 року в сумі 33 236,15 грн.
-Кредиторська заборгованість за бюджетними зобов’язаннями, не взятими на облік органами Казначейства,

зазначеної у Довідці про дебіторську та кредиторську заборгованість, які відображаються у формі

№7д,№7м «Звіт про заборгованість за бюджетними коштами» відсутня.
-Списаної заборгованості у зв’язку із закінченням строку позовної давності або за рішенням суду не було.

-Зобов’язання без відповідних бюджетних асигнувань або з перевищенням повноважень, встановлених

Бюджетним кодексом України, законом про Державний бюджет України, рішенням про місцевий бюджет 
-Обсяги власних надходжень, які перевищують відповідні витрати, затверджені міською радою рішенням

про місцевий бюджет радою відсутні.
- Списана заборгованість відсутня.

-Дебіторська та кредиторська заборгованість за бюджетними програмами, бюджетні призначення за якими

на відповідний період не затверджувались, відсутня.
-Виконавчий комітет міської ради міста Кропивницького не являється платником податку та в системі

електронного адміністрування не зареєстрований.

За КПКВК 0219800 протягом 2019 року надавалась субвенція з місцевого бюджету державному бюджету

на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів по загальному фонду 299 864,30 грн., по

спеціальному фонду 776548,18 грн.
Касові видатки за загальним фондом склали 82 627 270,24 грн.

Загальна сума відкритих асигнувань за спеціальним фондом бюджету   складає 4 778 785,18 грн.

Касові видатки за спеціальним фондом складають 4 778 785,18 грн.

-Дебіторська заборгованість за загальним фондом бюджету станом на 01 січня 2019 року відсутня.

-Кредиторська заборгованість по загальному фонду на звітну дату відсутня.

-Дебіторська заборгованість за спеціальним фондом бюджету  на 01 січня 2019 року відсутня.

-Кредиторська заборгованість по спеціальному фонду на звітну дату відсутня.

-Прострочена дебіторська та кредиторська заборгованість по КЕКВ 2110 та 2270 відсутня.
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Виконавчий комітет  Міської ради міста Кропивницького утворено для здійснення виконавчих 

функцій місцевого самоврядування та реалізації делегованих повноважень виконавчих органів 

міської влади.

   Виконавчий комітет  Міської ради міста Кропивницького знаходиться за адресою: м. 

Міська рада міста Кропивницького 171

Виконавчий комітет Міської ради міста Кропивницького є головним розпорядником коштів та

фінансується з міського бюджету за КПКВК 0210150, 0210160, 0210180, 0213191, 0213192, 0213242,

0217530, 0217680, 0218210, 0218220, 0218230,  0218420, 0219800.
За КПКВК 0213192 протягом 2019 року надавалась фінансова підтримка ветеранським організаціям у

розмірі 200838,00 грн.
Загальна сума відкритих асигнувань за загальним фондом міського бюджету складає 82 627 270,24 грн.

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 міської ради міста 

Кропивницького
за ЄДРПОУ 04055251

Територія Кропивницький за КОАТУУ 3510100000

Організаційно-правова форма 

господарювання Орган місцевого самоврядування
за КОПФГ 420

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
за 2019 рік

КОДИ
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" 13 " січня 2020р.

Головний бухгалтер (керівник 

ССП) Господарикова ОП

Керівник Райкович АП

-Перевірки контролюючими органами в звітному періоді не проводились.

-Заборгованість перед бюджетом відсутня.

-Протоколи про порушення бюджетного законодавства протягом 2019 року органами Державного

казначейства України не складались.

-Поточні рахунки  в установах банку відсутні.


