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Основним завданням Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської

ради (Київської міської державної адміністрації) є в межах компетенції, реалізація екологічної політики

виконавчий орган Київської міської ради (Київської

міської державної адміністрації)
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        В обліку Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської

міської державної адміністрації) відсутня прострочена дебіторська та кредиторська заборгованість

        Станом на 01.04.2021 обліковується дебіторська заборгованість за КЕКВ 2800 КПКВ 2810160 в сумі 28,88 -

сплата авансового внеску згідно ч. 2 ст. 36 ЗУ «Про виконавче провадження» в розмірі 2 % від суми, що підлягає

стягненню згідно справ №  2/756/1542/18; № 756/16446/18; № 756/16414/18 за порушення законодавства в галузі

охорони, використання і відтворення водних біоресурсів. Зазначена заборгованість виникла протягом 2019 року.

Виконавче провадження не закрите. Направлено листи в Оболонський районний відділ державної виконавчої

служби міста Київ Головного територіального управління юстиції у місті Києві про повернення авансового

внеску.

        За КЕКВ 2210 КПКВ 2810160 в сумі 11742,44 грн.- передплата періодичних видань на 2021 рік, дебіторська

заборгованість списується по мірі надходження періодичних видань.

        За КЕКВ 2111 КПКВ 2810160 існує дебіторська заборгованість в сумі 15824,40 грн. як переплата за

відрахування із заробітної плати на військовий збір, яка буде списана в рахунок майбутніх відрахувань. Переплата

виникла у зв’язку з технічною помилкою

        Кредиторська заборгованість обліковується за КПКВ 2810160 по спеціальному фонду, як плата за послуги,

що надаються бюджетними установами в сумі 46 789,58 грн. за послуги, що надаються Управлінням, зокрема

проведення громадських обговорень в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля. Відповідно до умов

договору замовником послуг здійснюється передоплата за послуги.

        Крім того в обліку обліковується  кредиторська заборгованість, що виникла за рахунок нарахованих

лікарняних за рахунок Фонду соціального страхування

        на оплату лікарняних листів, в сумі 9 890,51 грн. 

        На реєстраційних рахунках відритих в ГУ ДКСУ у м. Києві обліковуються залишки:

        Форма № 2д, № 2м КПКВ 2810160 – 38 911,70 грн, у тому числі: 

        КЕКВ 2111 – 24 920,02 грн;

        КЕКВ 2120 – 6 788,91 грн;

        КЕКВ 2240 – 0,85 грн;

        КЕКВ 2271 – 0,65 грн;

        КЕКВ 2272 – 0,49 грн;

        КЕКВ 2273 – 0,78 грн;

        КЕКВ 2800 – 7 200,00 грн.

        На рахунках, що відкриті в органах казначейства обліковується 748 961,40 грн., як плата що надійшла від

платних послуг що надаються Управлінням, в тому числі 713 767,92 грн. залишки минулих років та 35 193,48 грн.

надійшло за звітний період.

        На особових рахунках відритих в ГУ ДКСУ у м. Києві обліковуються залишки:

        Форма № 2д, № 2м КПКВ 2816030 КЕКВ 2610 – 133 862,14 грн;

        Форма № 2д, № 2м КПКВ 2818120 КЕКВ 2610 – 8 459,00 грн.
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        Поточні рахунки не відкривались в інших установах банків.

        Кредити та інші позики Управлінням протягом звітного періоду не оформлялись.

        Протоколи про порушення бюджетного законодавства протягом звітного періоду не складались, штрафи не

накладались.

        Управління екології та природних ресурсів та природних ресурсів не є платником ПДВ

Керівник Олександр ВОЗНИЙ

Головний бухгалтер (керівник ССП) Віталія CІДІЧЕНКО

" 08 " квітня 2021р.
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