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Управління державного архітектурно-будівельного контролю Миколаївської міської ради (далі -

управління ДАБК ММР) є виконавчим органом Миколаївської міської ради, що створене 04 квітня 2017

року на підставі законів України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, щодо

децентралізації повноважень у сфері архітектурно-будівельного контролю та удосконалення

містобудівного законодавства", "Про регулювання містобудівної діяльності", "Про місцеве

самоврядування". Основним завданням управління ДАБК ММр є:

- здійснення відповідно до законодавства України державного архітектурно-будівельного контролю;

- виконання дозвільних та реєстраційних функцій у сфері містобудівної діяльності.
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        По загальному фонду станом на початок звітного року дебіторська та кредиторська заборгованості відсутні.

По загальному фонду станом на звітну дату дебіторська та кредиторська заборгованості  відсутні. По

спеціальному фонду станом на початок та кінець звітного періоду дебіторська та кредиторська заборгованості

відсутні. Прострочена дебіторська заборгованість станом на початок та кінець звітного періоду в установі

відсутня. Прострочена кредиторська заборгованість станом на початок та кінець звітного періоду (в т. ч. по КЕКВ

2110, 2270)  в установі відсутня. Кредиторська заборгованість за бюджетними зобов’язаннями, не взятими на

облік органами Казначейства, яка не відображається у формі № 7д, № 7м «Звіт про заборгованість за бюджетними

коштами», в установі відсутня. Зобов’язання без відповідних бюджетних асигнувань або з перевищенням

повноважень, встановлених Бюджетним кодексом України або рішенням про місцевий бюджет, установою не

реєструвались. Протоколи про порушення бюджетного законодавства по управлінню ДАБК ММР органами

казначейства не складалися, штрафи на установу не накладались. Управління ДАБК ММР валютних, спеціальних

коштів та поточних рахунків в установах банків не має. Інформація про стан рахунку у системі електронного

адміністрування податку на додану вартість відсутня, у зв’язку з тим, що установа не є платником ПДВ.

Зобов’язання без відповідних бюджетних асигнувань або з перевищенням повноважень, встановлених

Бюджетним кодексом України або рішенням про місцевий бюджет, установою не реєструвались. В «Балансі» у

рядку 1001 та 1400 збільшилася сума за рахунок придбання малоцінних необоротних матеріальних активів на

суму 102285,66 грн, в тому числі по загальному фонду на 102285,66 грн. У звітному періоді було введено в

експлуатацію малоцінні необоротні матеріальні активи на суму 105472,66 грн., з яких придбаних за 2021 рік на

суму 102285,66 та придбаних за минулий період на суму  3187,00 грн. При введенні в експлуатацію малоцінних

необоротних матеріальних активів нараховано знос 50% від первісної вартості в сумі 52736,33 грн. Також в кінці

звітного періоду був нарахований знос на основні засоби на суму 67402,40 грн. по спеціальному фонду та на суму

42227,85 грн. по загальному фонду. Загальна сума нарахованого зносу за 2021 рік склала 162366,58 грн. Зміни в

складі основних засобів та малоцінних необоротних матеріальних активів відображено у рядках 1001, 1002

форми №1-дс «Баланс».  На утримання управління ДАБК ММР у звітному періоді відповідно до затвердженого

кошторису із місцевого бюджету було виділено 5493865,72 грн., в тому числі по загальному фонду – 5493865,72

грн. Касові видатки у звітному періоді склали 5493865,72 грн., в тому числі по загальному фонду – 5493865,72

грн. Бюджетні асигнування на операційну діяльність управління ДАБК ММР за звітний період склали 5391580

грн. і відображені у рядку 2010 форми №2-дс «Звіт про фінансові результати». Фактичні видатки установи за

звітний період відносяться до загальнодержавних функцій та складають 5551602 грн. (відображені у рядках 2380,

2420 форми 2дс «Звіт про фінансові результати») у тому числі за обмінними операціями – 5472237 грн. (рядок

2290 форми №2-дс «Звіт про фінансові результати») , за необмінними операціями – 79365 грн. (рядок 2340 форми

№2-дс «Звіт про фінансові результати»). За елементами витрат фактичні видатки за обмінними операціями

розкриті у розділі IV форми №2-дс «Звіт про фінансові результати». Фінансовий результат виконання кошторису

за звітний період становить - 1018390 грн., та відображений у рядку 1420 форми №1-дс «Баланс». У формі 4дс

«Звіт про власний капітал» графа 3 «Внесений капітал» рядки 4290, 4300, 4310 становить 2125318 грн., з них:

залишок на початок року склав 2019845 грн. та надходження за звітний рік 105473 грн.; графа 5 «Фінансовий

результат»  рядок 4290 - фінансовий результат на початок року, який склав -858368 грн., рядок 4200 - дефіцит за

звітний період, який склав  -160022 грн., рядки 4300, 4310 - фінансовий результат на звітну дату -1018390 грн.;

графа 8 «Цільове фінансування»: залишок на початок року 4001 грн., з них  за 2021 рік введено в експлуатацію

малоцінних необоротних матеріальних активів на суму 3187 грн., рядки 4290, 4300, 4310 залишок на звітну дату

склав 814 грн.
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