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Департамент внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції Миколаївської міської
ради реалізує політику органа місцевого самоврядування, а саме здійснює внутрішній контроль
фінансового-господарської діяльності виконавчих органів Миколаївської міської ради, підприємств,
установ та організацій комунальної власності, забезпечує дотримання міської політики у сфері
благоустрою, організовує та проводить заходи із запобігання та протидії корупції
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Виконавчий комітет Миколаївської міської ради

20

Дебіторськазаборгованістьназвітнудатузадоходамивідсутня.
Дебіторськазаборгованістьназвітнудатупо
видаткам відсутня. Кредиторська заборгованість на звітну дату відсутня.
Прострочена дебіторська
заборгованість відсутня. Заходи щодо її стягнення не вживались. Прострочена кредиторська заборгованість, що
зазначена у рядку "Інше" Довідки про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості
загального фонду, відсутня. Прострочена кредиторська заборгованість за кодами економічної класифікації
видатків 2110,2270відсутня.
Кредиторська заборгованістьзабюджетними зобов'язаннями, невзятими наоблік
органами Казначейства, зазначеної у Довідці про дебіторську та кредиторську заборгованість, які не
відображаються у формі № 7д,№7м "Звіт про заборгованість за бюджетними коштами", відсутня. Прострочена
кредиторська заборгованість відсутня. Зобов'язань без відповідних бюджетних асигнувань або з перевищенням
повноважень, встановлених Бюджетним кодексом України, законом про Державний бюджет України, рішенням
Миколаївської міської ради, не взято та в органах Казначейства не зареєстровано.
Дебіторська та
кредиторська заборгованість за бюджетними програмами, бюджетні призначення за якими рішенням
Миколаївської міської ради на звітний рік не затверджувались -відсутня.
Загальний фонд:
сума відкритих
асигнувань не відображається.
Бюджет розвитку: сума відкритих асигнувань не відображається.
Підстав для складання протоколів про порушення бюджетного законодавства, складених органами
Казначейства, та порушень бюджетного законодавства, що стали б підставами для складання таких протоколів, не
зафіксовано.
Зведена бюджетна звітність не подається. Підпорядковані структурні одиниці відсутні.
Поточних рахунків в установах банків не відкрито.
Установа не є платником податку на додану
вартість. У системі електронного адміністрування податку на додану віртість не зареєстрована. За звітний період
до департаменту надійшли основні засоби (легковий автомобіль) на 35457,50грн. (безоплатна внутрівідомча
передача), сума зносу цього основного засобу складає 35457,50грн.(100% зносу нараховано в минулих роках), що
вплинуло на фінансовий результат на кінець звітного періоду.
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