
      

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
за 2018 рік 

   КОДИ 

Установа 
Дарницька районна в місті Києві державна 
адміністрація 

за ЄДРПОУ 37388222 

Територія Дарницький за КОАТУУ 8036300000 

Організаційно-правова форма 
господарювання  Орган державної влади 

за КОПФГ 410 

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету 275 - Міністерство 
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України  

   

Періодичність: річна       
            

Короткий опис основної діяльності установи Найменування органу, якому підпорядкована 
установа 

Середня чисельність 
працівників 

1 2 3 

Відповідно до Закону України «Про місцеві державні адміністрації» Дарницька районна в  місті Києві 
державна адміністрація в межах своїх повноважень здійснює виконавчу владу в Дарницькому районі м. 
Києва. 
Дарницька районна в  м. Києві державна адміністрація є місцевим органом виконавчої влади і входить до 
системи органів виконавчої влади. 
Дарницька районна в  м. Києві державна адміністрація забезпечує: 
1) виконання Конституції, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших 
органів виконавчої влади вищого рівня; 
2) законність і правопорядок, додержання прав і свобод громадян; 
3) виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм 
охорони довкілля; 
4) реалізацію інших наданих  державою, а також делегованих Київською міською радою повноважень. 
Дарницька районна в  м. Києві державна адміністрація діє на засадах: 
- відповідальності перед людиною і державою за свою діяльність; 
- верховенства права; 
- законності; 
- пріоритетності прав людини; 
- гласності; 
- поєднання державних і місцевих інтересів. 
Фактична та юридична адреса: 
02068, м. Київ, вул. О. Кошиця, 11 

Київська міська державна адміністрація 143 

            
Дебіторської та кредиторської заборгованості, у тому числі простроченої, на звітну дату  немає. 
Простроченої дебіторської та кредиторської заборгованості загального фонду, зазначеної у рядку "Інше" на звітну дату 

немає. 
Простроченої кредиторської заборгованості за кодами економічної класифікації видатків 2110, 2270 на звітну дату 

немає. 
Кредиторської заборгованості за бюджетними зобов'язаннями, не взятими на облік органами Казначейства, зазначеної у 

Довідці про дебіторську та кредиторську заборгованість, які не відображаються у формі № 7д, № 7м “Звіт про 

заборгованість за бюджетними коштами” на звітну дату немає. 
Зобов'язань, взятих  без відповідних бюджетних асигнувань або з перевищенням повноважень, встановлених 

Бюджетним кодексом України, законом про Державний бюджет України, рішенням про місцевий бюджет на звітну 

дату немає. 
Дебіторської та кредиторської заборгованості за бюджетними програмами, бюджетні призначення за якими законом 

про Державний бюджет України на звітний рік не затверджувалися, на звітну дату немає. 
Протоколи про порушення бюджетного законодавства органами Казначейства за звітний період не складалися, 

порушень бюджетного законодавства не було. 
Поточних рахунків  в установах банків немає. 
Рахунку в системі електронного адміністрування податку на додану вартість немає. 
У 2018 році реєстраційний рахунок загального фонду державного бюджету в УДКСУ у Дарницькому районі м. Києва не 

відкривався. 
На виконання Розпорядження КМУ від 20.03.2013 №149-р було  придбано обладнання у грудні місяці 2013 року для 

Центру надання адміністративних послуг в кількості 15 одиниць, яке взято на облік рахунок 1014 «Машини та 

обладнання». 
Згідно Розпорядження «Про передачу основних засобів, малоцінних необоротних матеріальних активів та малоцінних 

швидкозношувальних предметів Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації» від 19.10.2018 № 736 

передано основних засобів по акту приймання – передачі на суму 65892,00 грн. в т.ч. знос 31847,00 Управлінню 

(Центру) надання адміністративних послуг Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації. 
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Розкриття інформації про основні засоби: 
1.1 Первісна (переоцінена) вартість основних засобів , та сума накопиченого зносу  на початок звітного року - 65892,00 

грн. (знос – 26356,00 грн.) 
Первісна (переоцінена) вартість основних засобів  та сума накопиченого зносу  на кінець звітного періоду складає – 

0,00 грн ( знос – 0,00 грн.). 
Нарахування амортизації згідно наказу про облікову політику проводиться один раз на рік. 
1.2. Надходжень основних засобів за звітний період не було. 
1.3. Діапазон строків корисного використання 10 років. 
1.4. Збільшення або зменшення первісної (переоціненої) вартості за звітний період у результаті переоцінок та 

зменшення/відновлення корисності не було. 
1.5. Основних засобів, які вибули за звітний період складає 65892,00 грн. 
1.6. Сума нарахованої амортизації за звітний період – 5491,00 грн. 
1.7. Інших змін первісної (переоціненої) вартості та суми зносу основних засобів за звітний період немає. 
1.8. Капітальних інвестицій в основні засоби за звітний період не було. 
1.9. Зобов’язань згідно з договорами, пов’язаними з придбанням у майбутньому основних засобів немає. 
2.1. Основних засобів, отриманих безоплатно немає. 
2.2. Основних засобів, щодо яких існують передбачені законодавством обмеження володіння, користування та 

розпорядження немає 
2.3. Основних засобів, що тимчасово не використовуються немає. 
2.4. Повністю амортизованих об’єктів основних засобів немає. 
2.5.Основних засобів, яки вибули з активного використання та утримується для продажу, передачі без оплати немає . 

          

          

 Керівник    Захарченко ПП   

          

 Головний бухгалтер (керівник ССП)   Тишинська ЛВ   

          

 " 11 " січня 2019р.       
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