
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
за I квартал 2020 року

КОДИ

Установа

Інспекція з питань праці та зайнятості населення

Дніпровської міської ради
за ЄДРПОУ 41169207

Територія Дніпро за КОАТУУ 1210100000

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

Реалізація місцевої політики з питань нагляду та контролю за дотриманням законодавства про працю;

Реалізація місцевої політики з питань нагляду та контролю за дотриманням законодавства про зайнятість

населення ; Розроблення та внесення пропозицій щодо формування місцевої політики з питань

державного нагляду та контролю за дотриманням законодавства про працю та зайнятість населення

Дніпровська міська рада 43

          На І квартал 2020 року Інспекції затверджено кошторис з урахуванням змін за КПКВК 0120150

"Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради,

районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад", у сумі 3 259 683,00

грн. у тому числі: за загальним фондом місцевого бюджету - 2 905 383,00 грн., за спеціальним фондом місцевого

бюджету - 354 300,00 грн., за КПКВК 0120160 "Керівництво, управління у відповідній сфері у містах, селищах,

селах" 12 501,00 грн. Протягом  2020 року касові видатки за рахунок коштів загального фонду склали 8 673 728,95

грн., у тому числі видатки на заробітну плату та нарахування на заробітну плату склали - 7 130 976,71 грн., на

придбання малоцінних та швидкозношуваних предметів - 2 970,00 грн., оплата послуг крім комунальних - 463

647,61 грн., За підсумками 2020 року Інспекція отримала фінансовий результат  (- 253 984 грн.), фінансовий

результат на початок звітного періоду - (- 493 760 грн.). Станом на 01.04.2020р. основних засобів та малоцінних

необоротних активів  -  1 858 832,95 грн. Знос основних засобів та малоцінних необоротних активів складає  214

503,47 грн., а саме по загальному фонду 134 959,00 грн, по спеціальному фонду 79 544,47 грн.  Протягом  І

кварталу 2020 року Інспекції, згідно ату прийома - передачі майна по рішенню міської ради від КП "Інфо-Рада-

Дніпро" передані основні засоби на загальну суму  61 457,80  грн., а саме персональні комп'ютери в комплекті  в

кількості  4 штук. Які раніше знаходились на позабалансовому рахунку Інспекції. Амортизація переданого майна

складає 61 457,80 грн. Інспекція з питань праці та зайнятості населення Дніпровської міської ради має відкриті

рахунки на 2020рік в ДКСУ м. Київ,  820172, КПК 0120150 р/р UA758201720344250002000099712 загальний

фонд, КПК 0120160 р/р UA818201720344220003000099712 - загальний фонд, КПК 0120150 р/р

UA648201720344231002100099712 - спеціальний фонд (інші кошти спеціального фонду), КПК 0120150,  р/р

UA218201720344251002300099712 - спеціальний фонд (інші джерела власних надходжень), КПК 0120150,  р/р

UA468201720314251002301099712 - спеціальний фонд (інші джерела власних надходжень),  р/р

UA758201720355169001000099712 - небюджетний рахунок для зарахування виплат по лікарняним листам,

вагітності та пологах, на поховання.  Залишок по рахунку загального фонду грошових документів у національній

валюті  станом на 01.04.20 р. складає - 34 285,50 грн , А  також Інспекція має забов'язання ФСС з ТВП на кінець

звітного періоду у сумі - 1 113,40 грн. (заборгованість фонду перед працівниками інспекції).
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