
      

 

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 типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 008 - Орган з питань 
праці та соціального захисту населення  

   

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 

                    
Станом на 01.01.2020 року в управлінні виникла дебіторська заборгованість за ФСС та кредиторська заборгованість за 

виплатами по листках непрацездатності загрудень 2019 року в сумі 5555,34 грн. 
Інші зміни в капіталі в 2019 р. відбулися за рахунок придбаня необоротних активів в сумі 104276,00 грн. 
Інші витрати складають наступні виплати: 
- надання допомоги пільговим категоріям громадян на проведення капітального ремонту в сумі 200 000 00 грн. ; 

- компенсація на придбання житла учасникам АТО в сумі 950 000,00 грн.; 
-компенсація на придбання житла дітям -сиротам в сумі 486 424,00грн. 
Витрати майбутніх періодів в сумі 9286,02 грн.-це передплата періодичних видань. 
У зв'язку зі списанням основних засобів на суму 1112,00 грн. було списано амортизацію на цю ж суму .  
Прострочена дебиторська заборгованість станом на 01.01.2020 по КПКВКМБ 0813012 в сумі 353025,41 грн. Яка 

виникла у звя'зку з тим, що на виконання вимог постанови КМУ від 23.08.2016 №534 та постанови КМУ від 26.04.2017 

р. №300 щодо Порядку розрахунку та повернення до бюджету невикористаних сум субсидій для відшкодування витрат 

на оплату послуг з централізованого опалення (теплопостачання), постачання холодної та гарячої води і водовідведення 

паслуг з газо- та електропостачання для індивідуального опалення за період 2018- 2019 р.р. спеціалісти  КП 

"Прилукитепловодопостачання " здійснили перерахунок. 
Для усунення вищезазначеної заборгованості управлінням щомісячно надсилаються листи на повернення коштів та 

попередження про вирішення питання в судовому порядку. 

          

          

 Керівник    Малиш ГП   

          

 Головний бухгалтер (керівник ССП)   Стахів ЛМ   

          

 " 17 " січня 2020р.       
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