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КОДИ

Установа

Управління екології та природних ресурсів виконавчого

органу Київської міської ради (Київської міської

державної адміністрації)

за ЄДРПОУ 41819431

Територія за КОАТУУ 8038500000

Організаційно-правова форма

господарювання Орган місцевого самоврядування
за КОПФГ 420

Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів   028 - Орган з

питань екології, охорони навколишнього середовища та природних ресурсівя

Періодичність:   квартальна  

Короткий опис основної діяльності установи

Найменування органу,

якому підпорядкована

установа

Середня

чисельність

працівників

Примітка

1 2 3 4

Основними завданнями Управління є межах своєї компетенції, реалізація

екологічної  політики.

Виконавчий  орган

Київської міської

державної  адміністрації
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           Станом на 01.01.2018 року в обліку Управління була відсутня дебіторська заборгованість, на звітну дату

Дебіторська заборгованість зросла на 248,81 грн. періодичні видання, які будуть списуватися щокмісячно по мірі

надходжень,

           Кредиторська заборгованість тсаном на 01.01.2018 року не обліковувалась в Управлінні, станом на

01.07.2018 складає 510,0  грн., Управління заборгувало КП "Київпастранс" за проїзний квиток. Заборгованість

буде погашена в липні 2018 року.

           В управлінні постійно контролюється стан наявної Дебіторської та кредиторської заборгованості,

реєструється тільки в межах затверджених асигнувать, тому. Дебіторська та кредиторська заборгованість станом

на 01.07.2017 року відсутня.

           відсутня на звітну дату та аналогічний пеіод минулого року.

           856,17 грн. нараховані кошти для виплати лікарняних Лутошкіній О.М., кошти на рахунки надійшли

27.06.2018 будуть перераховані в липні

           В обліку не значиться прострочена Кредиторська заборгованість. За звітний період списання

заборгованості не відбувало.

           За звітний період взяття зобовязань без відповідних бюджетних призначень не відбувалось.

           Заборгованість за бюджетними програмами, бюджетні асигнування за якими згідно ЗУ Про Державний

бюджет України на звітний рік не затверджувались  за звітний період відсутня.

           Управлінню асигнування відкриваються в межах взятих зобовязань, і відповідно касові видатки

проводяться в межах наявникх коштів на рахунках.

           За зітний період протоколи про порушення  бюджетного законодавства не складались 

           За звітний період  стуктурні одиниці не створювались, не ліквідовувались,не приєднувались. 

           відсутні рахунки за межами органів казначейства

           не платники податку

           Форма 2 КПКВ 2816030 залишки на особових рахунках КЕКВ 2610 150414,94 грн.

            Форма 2 КПКВ 2818120 залишки на особових рахунках КЕКВ 2610 -3,07 грн.

           Форма 2 КПКВ 2818330 залишки на особових рахунках КЕКВ 2610 -3,11 грн.

           Форма 4-2  2810160  затверджено 50094,90  надійшло 50094,90 касові видатки складають 50094,90грн.

           Форма 4-3  2816030 залишки на особових рахунках КЕКВ 3210 5213561,01грн.

           Форма 4-3  2817310 залишки на особових рахунках КЕКВ 3210 31606400,00 грн.

           Форма 4-3  2818340 заплановано 109 355 800,0 грн. з них профінансовано 0,0 грн. , в порівнянні з

аналогічним періодом минулого року залишки були відсутні.
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           Протягом звітного періоду крадіжок та нестач не було, штрафи не накладались.

Керівник Мальований АМ

Головний бухгалтер Сідіченко ВП

" 18 " липня 2018р.
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