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КОДИ
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Організаційно-правова форма

господарювання Комунальна організація (установа, заклад)
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Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 012 - Орган з

питань житлово-комунального господарства

Періодичність: квартальна

(проміжна)

Короткий опис основної діяльності установи
Найменування органу, якому підпорядкована

установа

Середня чисельність

працівників

1 2 3

Організаціїя пошуку і рятування на водах, надання потерпілим допомоги та запобігання виникнення

надзвичайних ситуацій та подій.

Управління житлово-комунального господарства,

містобудування та архітектури виконавчого

комітету Бердичівської міської ради

8

        причини виникнення простроченої дебіторської заборгованості та вжиті заходи щодо її стягнення та

простроченої кредиторської заборгованості, зазначеної у рядку "Інше" Довідки про причини виникнення

простроченої кредиторської заборгованості загального фонду - відсутні;

        динаміка дебіторської та кредиторської заборгованості, у тому числі простроченої, за розрахунками з

бюджетом на звітну дату порівняно із заборгованістю на початок звітного року та причини її збільшення або

зменшення- відсутня;

         причини наявності простроченої кредиторської заборгованості за кодами економічної класифікації видатків

2110, 2270 - відсутні;

        причини наявності 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 N 7д, N 7м "Звіт про заборгованість за бюджетними коштами"- відсутні;

        причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості та підстави для її зменшення (списання у

зв'язку із закінченням строку позовної давності, за рішенням суду тощо) (у річній бюджетній звітності)- відсутні;

        причини 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- відсутні;

        інформація про дебіторську та кредиторську заборгованість за бюджетними програмами, бюджетні

призначення за якими законом про Державний бюджет України на звітний рік не затверджувались, відомості

щодо відображення цієї заборгованості за бюджетними програмами звітного року та причини, з яких це

відображення не проведене-відсутні;

         інформація про загальні суми відкритих асигнувань, касових видатків та наданих кредитів, невикористаних

відкритих асигнувань, причини невикористання відкритих асигнувань- відсутня;

        дата та місце складання протоколу про порушення бюджетного законодавства, складеного органами

Казначейства, та порушення бюджетного законодавства, що стало підставою для складання такого протоколу-

відсутня;

        у зведеній бюджетній звітності наводиться інформація про ліквідовані, приєднані, створені структурні

одиниці -зведена бюджетна звітность не складалася, так як відсутні підвідомчі установи ;

        розшифровка поточних рахунків, підстави їх наявності в установах банків із зазначенням залишків на цих

рахунках та виду коштів - відсутні ;

         інформація про стан рахунку у системі електронного адміністрування податку на додану вартість - відсутня; 
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        інше (пояснення причин відхилення показників "на початок звітного року" квартальної бюджетної звітності

від аналогічних показників "на кінець звітного (періоду) року" річної бюджетної звітності за минулий рік,

інформація про повноту включення до зведеної бюджетної звітності показників бюджетної звітності

розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, що включені до мережі, у тому числі такі, що знаходяться на

тимчасово окупованій території та на території проведення антитерористичної операції або здійснення заходів

ООС тощо) - відсутні.

Керівник Ковальчук ОС

Головний бухгалтер (керівник ССП) Капнік ТВ

" 07 " жовтня 2019р.
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