
      

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
за 2019 рік 

   КОДИ 

Установа 
Управління праці та соціального захисту населення 
Прилуцької міської ради 

за ЄДРПОУ 03196222 

Територія Прилуки за КОАТУУ 7410700000 

Організаційно-правова форма 
господарювання  Орган місцевого самоврядування 

за КОПФГ 420 

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету 795 - Чернігівська обласна 
державна адміністрація  

   

Періодичність: річна       
                    

Короткий опис основної діяльності установи Найменування органу, якому підпорядкована 
установа 

Середня чисельність 
працівників 

1 2 3 

Управління праці та соціального захисту населення Прилуцької міської ради забезпечує в межах своїх 
повноважень дотримання законодавства про працю та соціальний захист населення 

Міністерство соціальної політики 58 

                    
Касові видатки за 2019 рік склали 30 627 208,36 грн. 
На звітну дату виникла дебіторська заборгованість по КПКВК 2507030 КЕКВ 2282-в сумі 834760,32 грн.  у звя'зку з 

попередньою оплатою засобів реабелітації особам з інвалідністю. 
На рахунках відкритих асигнувань державного бюджету кошти в сумі 147 559,64 грн.- це різниця між кошторисними 

призначеннями та фактичними видатками управління. 
Кошти в сумі 170,00 грн. по КПКВК 2501130 КЕКВ 2240 поштовий збір на одноразову матеріальну допомогу інвалідам 

та малозабезпеченим. 
Кошти в сумі 0,53 грн. по КПКВК 2501480 - щомісячна адресна допомога особам, які переміщуються з тимчасово 

окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, для покриття витрат на проживання, в 

тому числі на оплату житлово-комунальних послуг КЕКВ 2730. 
Кошти в сумі 1,11 грн. по КПКВК 1501040 КЕКВ 2282 : 0,27 грн.-профнавчання, 0,84- психологічна реабілітація 

учасників АТО. 
Кошти в сумі 202,04 грн. по КПКВК 2501200: поштовий збір КЕКВ 2240- 2,14 грн, оплата за санаторно- курортне 

лікування КЕКВ 2730 - 0,30 грн., грошова компенсація на харчування КЕКВ 2710 - 199,34 грн., додаткові відпустки 

КЕКВ 2730 - 0,28 грн. 
Кошти в сумі 0,88 грн. по КПКВК 25011150 КЕКВ 2240-поштовий збір на щорічну одноразову допомогу до 5 травня. 

Кошти в сумі 0,92 грн.по КПКВК 2501570 КЕКВ 2730-матеріальна допомога військовослужбовцям. 
Кошти в сумі 460,00 грн. по КПКВК 2507100 КЕКВ 2282-реабілітація дітей з інвалідністю. 
Кошти в сумі 5 477,92 грн. по КПКВК 2507030 : КЕКВ 2282-5184,02 грн.(5183,41грн.- засоби реабілітації, 0,42 

грн.-ортопедичне взуття, 0,61-ремонт ТЗР ), КЕКВ 2730 - 291,80 грн.( 0,10грн. - компенсація спецзасоби, 291,70 грн.- 

санаторно-курортне оздоровлення). 
Кошти в сумі 141 246,24 грн. по КПКВК 2501230 КЕКВ 2730- субсидії, пільги повернені поштою 

          

          

 Керівник    Малиш ГП   

          

 Головний бухгалтер (керівник ССП)   Стахів ЛМ   

          

 " 17 " січня 2020р.       
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