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КОДИ

Установа Фінансове управління  Чугуївської міської ради за ЄДРПОУ 22683494

Територія Чугуїв за КОАТУУ 6312000000

Організаційно-правова форма 

господарювання Орган місцевого самоврядування
за КОПФГ 420

Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 037 - Орган з 

питань фінансів
Періодичність: квартальна 

(проміжна)

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

рахунки в Державній  казначейській службі 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.

Чугуївська міська рада 11

Дебіторська заборгованість за операціями, які не відносяться до виконання кошторису станом на 01.04.2020

року складає 2403,04 гривень. Станом на 01.04.2020 року рахується дебіторська заборгованість у сумі 4635,00

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

періодів) (дод 23). Кредиторська заборгованість станом на 01.04.2020 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 626840,00 гривень, що тотожна сумі

коштів, що надійшли за звітний період (гр 7 дод 1 Звіту про надходження та використання коштів загального

фонду (форма №2)) по КПК 3710160 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві),

селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах. У рядку 2110 "Трансферти" відображена

сума11496000,00гривень, що співпадає загальній сумі субвенцій, що відображені у бюджетній звітності:

250000,00 - КПК 3719770 "Інші субвенціі з місцевого бюджету" (дод 1 Звіт про надходження та використання

коштів загального фонду(форма №2м)); 6464700,00- 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)); 2517000,00- КПК 3719110 "Реверсна

дотація"( дод 1 Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма № 2м)); 850000,00 -

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)); 1414300,00 - КПК 3719770 "Інші субвенції з місцевого бюджету" (дод 4 Звіт про надходження і

використання інших надходженьспеціального фонду (форма № 4-3м)). Витрати: У рядку 2290 " Усього витрат

за обмінними операціями " відображена сума 605953гривень, в тому числі: Витрати на оплату праці -

492044,45гривень (КЕКВ 2110); відрахування на соціальні заходи - 103618,54гривень (КЕКВ 2120);

матеріальні витрати - 9570,01гривень (КЕКВ 2210 - 2970,00; КЕКВ 2240 - 6600,01); інші витрати - 720,00

гривень ( КЕКВ 2250 - видатки на відрядження). Витрати за необмінними операціями складають

11496000гривень - трансферти ( КЕКВ 2620 -10081700,00; КЕКВ 3220 - 1414300,00). Щодо показників, які

відображені в формі №1дс "Баланс" В рядку 1001 "Первісна вартість" гр. 4 відображена первісна вартість

основних засобів на кінуць звітного періоду в порівнянні з початком року не змінна. Щодо фінансового

результату: фінансовий результат станом на 01.01.2020: -220442,00 гривень; фінансовий результат на кінець

звітного періоду: -199555,00 гривень. Зміна накопиченого фінансового результату: 20887,00 гривень за

рахунок рядок 2390 форми 2дс 20887,00 гривень.
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