
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
за I квартал 2020 року

КОДИ
Установа Арбузинська селищна рада за ЄДРПОУ 04376653
Територія Арбузинка за КОАТУУ 4820355100
Організаційно-правова форма
господарювання Орган місцевого самоврядування за КОПФГ 420

Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 001 - Апарат
(секретаріат) місцевої ради
Періодичність: квартальна
(проміжна)

Короткий опис основної діяльності установи Найменування органу, якому підпорядкована
установа

Середня чисельність
працівників

1 2 3

Арбузинська селищна рада, Миколаївська область, Арбузинський район, смт. Арбузинка, провулок
Каштановий, 18. КВЕД 75.11.5 Управління на рівні сіл та селищ

Арбузинська селищна рада 32

        Основні засоби на початок звітного року – 47 921 784,06 грн (знос 16 745 223,18 грн), в тому числі: 1013 – 36
363 133,98 грн (13 028 356,61 грн)
        1014 – 6 670 585,08 грн (1 982 487,83 грн) 
        1015 - 3 764 289,00 грн (1 204 231,80 грн) 
        1016 – 603 463,00 грн (288 189,80 грн) 
        1017 - 1 836,00 грн (1 836,00 грн) 
        1018 – 518 477,00 грн (240 121,14 грн) 
        Придбано основних засобів за звітний період – 44 700,00 грн (СФ 01 фонд – 44 700,00 грн), а саме: 
        1013 – 44 700,00 грн
        Прийнято основні засоби від Арбузинського районного відділу освіти (Будинок творчості школярів, за
рішенням XXVІ позачергової сесії 8 скликання Арбузинської селищної ради №13 від 24.12.2019 року), а саме:
        1013 – 458 112,00 грн (150 195,00 грн)
        1014 – 77 747,00 грн (77 747,00 грн)
        1016 – 2 240,00 грн (2 240,00 грн)
        Прийнято основні засоби від Миколаївської обласної бази спеціального медичного постачання Миколаївської
обласної ради (автомобіль Renault Duster VIN та телемедичне обладнання (два мобільні діагностичні комплекси
IDIS 7500 з комплектуючими та дерматоскопами BS3+) за за рішенням XXVІ позачергової сесії 8 скликання
Арбузинської селищної ради №2 від 24.12.2019 року), а саме:
        1014 – 108 168,44 грн (0,00 грн)
        1015- 494 950,00 грн (0,00 грн)
        Прийнято основні засоби від комунального закладу «Центр фінансово-статистичного моніторингу,
матеріально-технічного та інформаційного забезпечення освітніх закладів» (чотири ноутбуки, за рішенням XXХ
чергової сесії 8 скликання Арбузинської селищної ради №5 від 12.03.2020 року), а саме:
        1014 – 26 232,00 (0,00 грн)
        Передано основні засоби КНП «Арбузинський районний центр первинної медико-санітарної допомоги
Арбузинської районної ради» (автомобіль Renault Duster VIN та телемедичне обладнання (два мобільні
діагностичні комплекси IDIS 7500 з комплектуючими та дерматоскопами BS3+) за за рішенням XXVІ
позачергової сесії 8 скликання Арбузинської селищної ради №2 від 24.12.2019 року), а саме:
        1014 – 108 168,44 грн (0,00 грн)
        1015- 494 950,00 грн (0,00 грн)
        Передано основні засоби Арбузинськомй районному військовому комісаріату (комп’ютер в зборі, за
рішенням XXХ чергової сесії 8 скликання Арбузинської селищної ради №6 від 12.03.2020 року), а саме:
        1014 – 13825,00 грн (0,00 грн)
        Списані основні засоби – 1 471,75 грн (знос 1 471,75 грн), а саме: 
        1014 – 841,75 (841,75 грн) 
        1016 – 630,00 грн (630,00 грн)
         Нарахованоий знос на основні засоби – 528 654,89 грн, в тому числі: 
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        у 1 кварталі – 528 654,89 грн 
        Амортизація у 1 кварталі – 528 654,89 грн: 
        1013 – 308 984,78 грн 
        1014 – 139 206,24 грн 
        1015 – 55 776,16 грн 
        1016 – 12 029,68 грн 
        1018 – 12 658,03 грн 
        Залишок основних засобів на 01.04.2020 року – 48 515 518,35 грн (знос 17 502 588,32 грн): 
        1013 – 36 865 945,98 грн (13 487 536,39 грн) 
        1014 – 6 759 897,37 грн (2 198 599,32 рн) 
        1015 - 3 764 289,00 грн (1 260 007,96 грн) 
        1016 – 605 073,00 грн (301 829,48 грн) 
        1017 - 1 836,00 грн (1 836,00 грн) 
        1018 – 518 477,00 грн (252 779,17 грн) 
        Інші необоротні матеріальні активи на початок року - 3 779 789,85 грн (знос 1 946 267,20 грн): 
        1113 – 3 000 162,71 грн (1 556 518,36 грн) 
        1114 – 245 405,18 грн (122 637,60 грн) 
        1112 – 534 221,96 (267 111,24 грн) 
        Придбано ІНМА за звітний період – 14 441,00 грн (знос 7 220,50 грн) (СФ 02 фонд – 4 600,00 грн, ЗФ – 9
841,00 грн):
        1113 – 10 431,00 грн (5 215,50 грн)
        1114 – 4010,00 грн (2 005,00 грн)
        Списані ІНМА – 15 127,96 грн (нарахований знос при списанні – 7 563,98 грн, списаний знос – 15 127,96
грн):
        1113 – 15 027,96 грн (7 513,98 грн) 
        1114 - 100,00 грн (50,00 грн)
        Прийнято ІНМА від Арбузинського районного відділу освіти (Будинок творчості школярів, за рішенням
XXVІ позачергової сесії 8 скликання Арбузинської селищної ради №13 від 24.12.2019 року), а саме:
        1113 – 52 853,00 грн (26 427,50 грн)
        Залишок ІНМА на 01.04.2020 року – 3 831 955,89 грн (знос 1 972 351,22 грн): 
        1113 – 3 048 418,75 грн (1 580 647,38 грн) 
        1114 – 249 315,18 грн (124 592,60 грн) 
        1112 – 534 221,96 (267 111,24 грн) 
        Прийняті від Арбузинського районного відділу освіти запаси – 4717,00 грн:
        1812 – 4717,00 грн
        Грошові кошти в казначействі – 95 151,09 грн, в тому числі: 
        реєстраційні рахунки ЗФ – 1903,00 грн 
        реєстраційні рахунки СФ 4-1 – 90 322,00 грн 
        реєстраційні рахунки СФ 4-2 – 2 926,09 грн 
        реєстраційний рахунок – лікарняні ФСС – 0,00 грн
        Заблоковані кошти по банку Україна - 21 485,51 грн 
        По загальному фонду дебіторська заборгованість на початок року – 5790,32 грн, в тому числі 0110150 (2210)
– 1 113,32 грн, 0113242 (2210) – 4 677,00 грн.
        По загальному фонду дебіторська заборгованість на звітну дату – 7 391,25 грн, в тому числі 0110150 (2210) –
3 883,50 грн, 0113242 (2210) – 3 507,75 грн.
        По спеціальному фонду дебіторська заборгованість на початок року – 39 708,00 грн, в тому числі: 0111010
(доходи) - 491,00 грн
         0111020 (доходи) – 39 217,00 грн 
        По спеціальному фонду дебіторська заборгованість на звітну дату – відсутня.
        По спеціальному фонду кредиторська заборгованість на початок року - відсутня
        По спеціальному фонду кредиторська заборгованість на звітну дату – 29 671,00 грн, а саме:
        0111010 (доходи) - 1842,00 грн
         0111020 (доходи) – 27 829,00 грн 
        Заборгованість за Фондом соціального страхування на звітну дату: 35 326,15 грн
        Заборгованість селищної ради (за рахунок коштів ФСС): 35 326,15 грн, у тому числі
        По заробітній платі: 35 326,15 грн
        Фінансовий результат станом на 01.01.2020 року складає: - 17 552 530 грн
        - 671 232,00 грн – дефіцит по Ф 2 ДС 
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        - 256 609,50 грн – прийнятий знос від Арбузинського районного відділу освіти (Будинок творчості школярів)
(в тому числі по рахунку 1013 – 150 195,00 грн, по рахунку 1014 – 77 747,00 грн, по рахунку 1016 – 2 240,00 грн,
по рахунку 1113 – 26 427,50 грн)
        +16 599,71 грн – списаний знос при вибутті 
        + 4717,00 грн – прийняті запаси від Арбузинського районного відділу освіти
        Фінансовий результат станом на 01.04.2020 року складає: - 18 459 054,79 грн.

Керівник Травянко ЄВ

Головний бухгалтер (керівник ССП) Лутчина ІС

" 08 " квітня 2020р.
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