
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
за 2021 рік

КОДИ

Установа

Департамент фінансово-економічної політики

та управління активами Покровської міської

ради Донецької області

за ЄДРПОУ 44116289

Територія Покровськ за КОАТУУ 1413200000

Організаційно-правова форма

господарювання Орган місцевого самоврядування
за КОПФГ 420

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету  350 -

Міністерство фінансів України

Періодичність: річна

Короткий опис основної діяльності установи
Найменування органу, якому підпорядкована

установа

Середня чисельність

працівників

1 2 3

Керівництво та управління загального характеру Департамент фінансів  ДОДА 39 осіб

        Пояснювальна записка  до ліквідаційного звіту за  2021рік  

        по Департаменту фінансово-економічної політики та  управління активами  Покровської міської ради

Донецької області.

        КВК 350

        Відповідно до рішення Покровської міської ради Донецької області від 24.12.2020 року №8/2-6 «Про

реорганізацію Фінансового управління Покровської міської ради Донецької області», прийнято майно від

Фінансового управління Покровської міської ради Донецької області згідно передавального акту, затвердженого

рішенням Покровської міської ради Донецької області від 17.03.2021року №8/7-6, а саме:

        Необоротні активи (балансова вартість) - 5257,00 грн., у тому числі: -

        -основні засоби - 1325,00грн.;

        -інші необоротні матеріальні активи - 3932,00 грн.;

        -загальна сума зносу склала 3289,00грн.

        Малоцінні швидкозношувальні  предмети - 125,00 грн.

        За 2021рік  індексація основних фондів та інших необоротних матеріальних активів не проводилась.

        Списані основні засоби на суму  1325 грн., інші необоротні матеріальні активи на суму 3932 грн. та запаси на

суму 125грн.

        Донараховано знос при списанні інших необоротних матеріальних активів у сумі 1968 грн. та

        Загальна сума фактичних видатків за рік склала 2093 грн.

        Дебіторська та кредиторська заборгованість станом на 31.12.2021 року відсутня.

        Форма 1 - дс:

        АКТИВ БАЛАНСУ

        Станом на 31.12.2021 року активи по установі відсутні.

        Разом актив балансу (код рядка 1300)  склав на 31.12.2021 року  -  0 грн. 

        ПАСИВ БАЛАНСУ

        Станом на 31.12.2021 року пасиви по установі відсутні.

        Разом  пасив балансу (код рядка 1800 склав на 31.12.2021 року  -  0 грн

        Форма 2-дс:

         Надходження  за 2021рік по установі відсутні.

         Фактичні   видатки  за 2021рік  склали 2093 грн.

        Дефіцит виконання бюджету за звітний період склав    -2093грн., в тому числі:

        -за рахунок нарахованого зносу при списанні майна (рах. 1113)  1968грн.;

        -за рахунок списання малоцінних швидкозношуваних предметів (рах. 1812) 125грн.
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        Результат виконання бюджету станом на 31.12.2021 року скориговано за рахунок списання основних фондів

на суму  5257грн.

Керівник Олександр ДОБРОВОЛЬСЬКИЙ

Головний бухгалтер (керівник ССП) Валентина КАРПЕНКО

" 10 " січня 2022р.
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