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Управління праці та соціального захисту населення Рубіжанської міської ради Луганської області
розташовано за адресою: Луганська область, м. Рубіжне, вул. Руденко, буд.7.
Управління праці та соціального захисту населення Рубіжанської міської ради є головним розпорядником
бюджетних коштів місцевого бюджету м.Рубіжне.
Станом на 01.01.2020 року:
Пояснення щодо даних відображених у формі 1ДС «Баланс».
По рядку 1125 відображена дебіторська заборгованість у сумі 416285грн, що складається :
- заборгованості по переплаченим пільгам та допомогам комунальним установам у сумі 415312,65грн (форма
7 по КПК 0813011 та 0813012)
- заборгованості з АТ «Укрпошта» по соціальним виплатам (дод.26 рядок 041)
- заборгованості по розрахункам з ЛД АТ «Укрпошта» по виплатам пільг та субсидій у грошовій формі КПК
2501230, що також відображено в додатку 26 бюджетної звітності по рядку 065;
По рядку 1140 відображена дебіторська заборгованість у сумі 16612грн за розрахунками з ФССУ по виплаті
допомог з тимчасової непрацездатності
По рядку 1150 відображена дебіторська заборгованість у сумі 316740грн, яка є заборгованість по переплатам
соціальних допомог з вини отримувачів соціальних послуг, які підлягають поверненню до бюджету, що також
відображено в додатку 26 по рядку 041.
По рядку 1161 відображена сума грошових документів (марки, конверти марковані) 11295грн.
По рядку 1162 відображена сума залишку грошових коштів на депозитному рахнку 2688грн.
По рядку 1420 відображений фінансовий результат на звітну дату у сумі 502609грн, який складається з
- поточного результату за звітний період у сумі 14167197грн (форма 2ДС рядок 2390);
- накопичуваного результату у сумі -13664588грн.
Протягом звітного періоду накопичуваний результат було збільшено на 275грн за рахунок:
- збільшення внаслідок списання основних засобів на суму 3728грн
- збільшення внаслідок перехунку соціальних виплат за минулий рік у сумі 112445грн:
- зменшення внаслідк перерахунку до бюджету коштів минулих років у сумі 115898грн
По рядку 1540 відображена кредиторська заборгованість по сплаті податків з допомоги за рахунок ФССУ
По рядку 1545 відображена кредиторська заборгованість по виплаті соціальної допомги АТ «Укрпошта»
972грн, що відображено у додатку 26 по рядку 061.
По рядку 1560 відображена кредиторська заборгованість по виплаті допомоги за рахунок ФССУ працівникам
управління
По рядку 1575 відображена кредиторська заборгованість 2688грн по депонованій заробітній платі
Пояснення щодо даних відображених у формі 2ДС «Звіт про фінансові результати» та 3ДС «Звіт про рух
грошових коштів».
По рядку 2010 форми 2ДС відображена сума бюджетних асигнувань 116525293грн, що становить суму
отриманих бюджетних асигнувань:
- загального фонду місцевого бюджету 114518815,20 (за винатком цільового фінансування 36635,30грн)
(форма2)
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- загального фонду обласного бюджету 322509,70 (форма 2)
- спеціального фонду місцевого бюджету 1720603,42 (форма 4-3) та 27660966,42грн,
Що відповідає показнику бюджетних асигнувань по формі 3ДС рядок 3000.
По рядку 2130 відображена сума доходів за рахунок отриманих грантів та дарунків у сумі 623989 (форма 4-2
надходження 814077,39грн рядок 3045 форми 3ДС), зменшена на суму нарахованої амортизації на отримання
основні засоби 190088,20грн.
По рядку 2250, форми 2ДС та рядку3120 3ДС зазначена сума за видатками на відрядження.
По рядку 2310 форми 2ДС відображені витрати на здійснення соціального забезпечення у сумі 90755020грн
та сплаті судових витрат 30485грн, що відносяться до необмінних операцій.
По рядку 3050 сума отриманих грошових коштів (марки, конверти марковані)
По рядку 3090 надходження коштів ФССУ та коштів депонованої заробітної плати.
По рядку 3130 форми 3ДС відображені касові видатки на здійснення соціального забезпечення та сплаті
судових витрат у сумі 104876190грн, що відносяться до необмінних операцій
Пояснення щодо даних відображених у формі 5ДС «Примітки до річної фінансової звітності»
По
рядку
930
–
витрати
на
відрядження
По рядку 940 відображені витрати на здійснення соціального забезпечення та сплаті судового збору у сумі
90785505грн, що відносяться до необмінних операцій, та відповідають показнику рядка 2310 форми 2ДС.
Пояснення щодо бюджетної звітності
Залишки коштів на рахунках станом на 01.01.2020 року становлять 2687,92грн на депозитному рахунку
Станом на 01.01.2020 року
Дебіторська заборгованість становить 2886671,11, в т.ч.
По формі 7 КПК 0813011 у сумі 69534,37грн та КПК 0813012 у сумі 345778,28грн – здійснення перерахувань
пільг та субсидій комунальними установами
Розрахунки за кодами економічної класифікації видатків 2110, 2170 не відбувалися.
Кредиторська заборгованість 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» відсутня.
Взяття зобов’язань без відповідних бюджетних асигнувань або з перевищенням повноважень, встановлених
Бюджетним кодексом України, законом про Державний бюджет України, рішенням про місцевий бюджет, та вжиті
заходи не проводилось.
Дебіторська та кредиторська заборгованість за бюджетними програмами, бюджетні призначення за якими
законом про Державний бюджет України на звітний рік не затверджувались, відсутні.
Складання протоколу про порушення бюджетного законодавства, складеного органами Казначейства, та
порушення бюджетного законодавства, що стало підставою для складання такого протоколу за 2019 рік не було.
Ліквідації, приєднання та створення структурних одиниць у зведеній звітності не проводилось.
Управління праці та соціального захисту населення Рубіжанської міської ради не є платником податку на
додану вартість.
Сплат до бюджету штрафних санкцій, накладених на бюджетну установу контролюючими органами не
проводилось.
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