
Щодо показників, які відображені в формі 3-дс «Звіт про рух грошових коштів»

Р.3090 «Інші надходження» - 83952,00 гривень (фінансування Фондом соціального страхування України для

надання матеріального забезпечення застрахованим особам, та співпадає з рядком 3180 «Інші виплати».

Щодо показників, які відображені в формі 4дс «Звіт про власний капітал» : по рядку 4290 «Інші зміни в

капіталі»
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Фінансове управління Чугуївської міської ради є юридичною особою, має самостійний баланс, 

рахунки в установах Державної казначейської служби України. Управління складає і забезпечує 

виконання міського бюджету, розробляє пропозиції щодо удосконалення діючих форм і методів 

фінансового і бюджетного планування та фінансування витрат міського бюджету.
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Дебіторська заборгованість за операціями, які не відносяться до виконання кошторису станом на 01.01.2020

року відсутня. Станом на 01.01.2020 року рахується дебіторська заборгованість у сумі 6180,00 гривень

(підписка періодичних видань, дод 7 до звіту), що співпадає з рядком 1200 балансу(видатки майбутніх

періодів) (дод 23). Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2020 року відсутня.

Щодо показників, які відображені в частині І Фінансовий результат діяльності Звіту про фінансові результати

діяльності (Форма 2-дс) Доходи: у рядку 2010 "Бюджетні асигнування" відображена сума 2778388 гривень, що

не тотожна сумі коштів, що надійшли за звітний період на суму цільового фінансування 24668,00 гривень (гр 7

дод 1 Звіту про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2)) та гр 9 дод 4 Звіту про

надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (форма4-3) по КПК 3710160 Керівництво і

управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах. У

рядку 2110 "Трансферти" відображена сума 37702112 гривень, що співпадає загальній сумі субвенцій, що

відображені у бюджетній звітності: 47483,93 - КПК 3719770 "Інші субвенціі з місцевого бюджету" (дод 1 Звіт

про надходження та використання коштів загального фонду(форма №2м)); 24026400,00 - КПК 3719410

"Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів

медичної субвенції"( дод 1 Звіт про надходження та використання коштів загального фонду(форма №2м));

12816700,00 - КПК 3719110 "Реверсна дотація"( дод 1 Звіт про надходження та використання коштів

загального фонду (форма № 2м)); 791528,38 - КПК 3719800 "Субвенція з місцевого бюджету державному

бюджету на виконання програм соціально - економічного розвитку регіонів" ( дод 1 Звіт про надходження та

використання коштів загального фонду (форма №2м)); 20000,00 - КПК 3719800 "Субвенція з місцевого

бюджету державному бюджету на виконання програм соціально - економічного розвитку регіонів" (дод 4 Звіт

про надходження і використання інших надходженьспеціального фонду (форма № 4-3м)). Витрати: У рядку

2290 " Усього витрат за обмінними операціями " відображена сума 2820550,00 гривень, в тому числі: Витрати

на оплату праці – 2225898,00 гривень (КЕКВ 2110); відрахування на соціальні заходи – 493700,00 гривень

(КЕКВ 2120); матеріальні витрати – 63612,00 гривень, амортизація – 35300,00 гривень; інші витрати – 2040,00 
Щодо показників, які відображені в формі №1-дс "Баланс" В рядку 1001 "Первісна вартість" гр. 4 відображена

первісна вартість основних засобів на кінець звітного періоду 463699 гривень. В порівнянні з початком року

збільшилась на 23156 гривень, що пояснюється: збільшенням основних засобів на суму 24668,00 гривень

(придбання); вибуттям основних засобів на суму 1512,00 гривень (списання як непридатні ). Щодо фінансового

результату: фінансовий результат станом на 01.01.2019: -179792,00 гривень; фінансовий результат на кінець

звітного періоду: -220442,00 гривень. Зміна накопиченого фінансового результату: -40650,00 гривень за

рахунок рядок 2390 форми 2дс -42162,00 та списання основних засобів за 9 місяців поточного року на суму

1512,00 гривень.
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-фінансовий результат 1512,00 (зменшення вартості основних засобів за рахунок списання як непридатні у

звітному році).

Щодо показників, які відображені в формі № 5-дс «Примітки до річної фінансової звітності»

Зміна вартості основних засобів в Р-1 «Основні засоби» пояснюється придбанням (кол.9) та вибуттям (кол.7);

залишок основних засобів на початок (рядок 180,кол3) та на кінець (рядок 180, кол.15) тотожні даним Балансу

ф№1-дс: рядок 1001 кол. 3, кол. 4 відповідно.

Сума капітальних інвестицій Р-3 рядок 300 кол.4 співпадає зі  звітом ф№4-3; рядок 350 співпадає з р.3230 кол.3 

Звіту про рух грошових коштів ф№3-дс.

Вартість виробничих запасів Розділ - 4 кол. 6, рядок 500 співпадає з рядком 1050, кол 4 балансу ф1-дс.

-внесений капітал 23156,00 (різниця між збільшенням 24668,00 та зменшенням 1512,00 вартості основних

засобів за звітний період);




