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Рішенням ІІ сесії VII скликання Генічеської міської ради Херсонської області від 16 грудня 2020 року №
12, був створений Відділ «Служба у справах дітей» Генічеської міської ради у статусі юридичної особи
публічного права. Основними завданнями служби є: - реалізація на території громади політики з питань
соціального захисту дітей і запобігання дитячої бездоглядності, вчиненню дітьми правопорушень; Координація зусиль органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм
власності у вирішенні питань соціального захисту дітей та організації роботи, спрямованої на
запобігання бездоглядності та безпритульності. - Забезпечення додержання вимог законодавства щодо
встановлення опіки та піклування над дітьми, сприяння усиновленню, влаштування у прийомні сім’ї,
дитячі будинки сімейного типу, патронатні сім’ї. - підготовка інформаційно-аналітичних і статистичних
матеріалів, організація дослідження стану соціального захисту дітей. - Ведення обліку дітей, які
перебувають у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського
піклування. - Визначення пріоритетних напрямів поліпшення становища дітей на території громади, їх
соціального захисту, сприяння фізичному, духовному та інтелектуальному розвиткові, запобігання
дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень.
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Відділ «Служба у справах дітей» Генічеської міської ради (надалі Відділ) був створений рішенням ІІ сесії ІІІ
скликання Генічеської міської ради Херсонської області №12 від 16 грудня 2020 року, як орган ради у статусі
юридичної особи публічного права. Зазначеним рішенням було затверджено Положення про Відділ та
затверджена структура відділу і штатна чисельність у кількості 6 одиниць. Станом на 01 січня 2022 вакантні
посади відсутні , провідний спеціаліст та спеціаліст І категорії прийняті на роботу за конкурсом, якій проведений
23.12.2021 року. На утримання Відділу «Служба у справах дітей» Генічеської міської ради по КПКВК 0910160
«Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах»
відкрито асигнувань: По загальному фонду місцевого бюджету: Затверджено кошторисом на 2021 рік - 1577824,00
грн. Надійшло коштів - 1491050,00 грн. Касові видатки - 1491050,00 грн. У графі 7 “Надійшло коштів за звітний
період (рік)” Звіту про надходження та використання коштів загального фонду (форма № 2д): Витрати за
загальним фондом в тому числі: Загальна сума витрат в звітному періоді – 1491050,00 грн, в тому числі: Витати
на оплату праці: - 1081105,00 грн (КЕКВ 2110); Витрати на соціальні заходи – 237845,00 грн (КЕКВ 2120);
Матеріальні витрати – 172100,00 грн. в т.ч. (КЕКВ 2210 – 122000,00 грн, КЕКВ 2240 – 50100,00 грн.); По КПКВК
0913112 «Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту» за КЕКВ 2210 «Предмети,
матеріали, обладнання та інвентар»: Затверджено кошторисом на 2021 рік - 27000,00 грн., за звітний період
використано 26999,29 грн. (на придбання солодких подарунків дітям-сиротам та дітям позбавлених батьківського
піклування для святкування Різдвяних та Новорічних свят). По КПКВК 0916082 «Придбання житла для окремих
категорій населення відповідно до законодавства» за КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)»:
Затверджено кошторисом на 2021 рік - 15000,00 грн. У графі 7 “Надійшло коштів за звітний період (рік)” Звіту
про надходження та використання коштів загального фонду (форма № 2д) за КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки»:
Використано (касові видатки) - 486,26 грн. По спеціальному фонду місцевого бюджету: По КПКВК 0910160
«Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах»:
Затверджено кошторисом на 2021 рік - 27000,00 грн. та використано в повному обсязі (на придбання
комп’ютерної техніки). По КПКВК 0916082 «Придбання житла для окремих категорій населення відповідно до
законодавства» за КЕКВ 3121 «Капітальне будівництво (придбання) житла» 48626,00 грн. та за КЕКВ 3160
«Придбання землі та нематеріальних активів» 251374,00 грн., всього затверджено кошторисом на 2021 рік –
300000,00 грн. та використано в повному обсязі (на придбання житла та земельної ділянки по «Програмі
забезпечення та захисту прав дітей Генічеської міської ради на 2021 - 2023 роки у новій редакції» по тексту
пункту 3 додатку 3 Програми «Напрямки діяльності та заходи Програми» : «Придбання житла та у разі
визначених законом випадках, земельної ділянки, на який розташоване житло, на вторинному ринку за рахунок
коштів бюджету Генічеської міської територіальної громади, інших джерел не заборонених законодавством для
дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених
батьківського піклування, родин одиноких громадян, які мають на вихованні п’ять і більше дітей, враховуючи
усиновлених та тих, над якими встановлено опіку, піклування» відповідно). Щодо показників, які відображені в
формі № 1-дс “Баланс”. І. Нефінансові активи В рядку 1001 “Первісна вартість” графа 4 відображена первісна
вартість основних засобів на кінець звітного періоду 110977,00 грн. що пояснюється: - Придбанням протягом
2021 року комп’ютерної техніки та офісних крісел за рахунок коштів загального фонду та в тому числі за рахунок
спеціального фонду на суму 27000,00 грн. - Нарахована амортизація – 43788,00 грн.; - Основні засоби на кінець
звітного періоду – 67189,00 грн. Щодо показників, які відображені в частині І. Фінансовий результат діяльності
Звіту про фінансові результати діяльності (Форма № 2-дс). - Доходи за загальним фондом: - У рядку 2010
“Бюджетні асигнування” відображена сума 1434558,00 грн, яка включає суми отриманих бюджетних асигнувань
загального фонду в звітному періоді. У рядку 2210 «Витрати на виконання бюджетних програм» за звітний період
1477860,00 грн. У рядку 2310 «Інші витрати за необмінними операціями» 486,00 грн. Усього витрат 1478346,00
грн. Щодо показників, які відображені в формі №3-дс «Звіт про рух грошових коштів за 2021 рік» - У рядку 3000
«Бюджетні асигнування» графа 4 відображена сума 1434558,00 грн.; - У рядку 3100 «Витрати на виконання
бюджетних програм» сума 1434072,00 грн.; - У рядку 3130 «Інші витрати за необмінними операціями» сума
486,00 грн.; - У рядку 3130 «Всього витрат від операційної діяльності» сума 1434558,00 грн. Щодо показників, які
відображені в формі №4-дс «Звіт про власний капітал за 2021 рік» - У рядку 4290 «Інші зміни в капіталі» графа 3
сума 110977,00 грн.. яка відображена у Формі №1-дс «Баланс» у рядку 1001 «Первісна вартість» графа 4 (основні
засоби); - У рядку 4200 «Профіцит /дефіцит за звітний період» графа 5 «Фінансовий результат» відображена сума
-43788, яка відповідає Формі №1-дс «Баланс» у рядку 1420 графа 4 «Фінансовий результат»; - Залишок на кінець
року відображена сума 68989,00 грн., яка відповідає Формі №1-дс «Баланс» у рядку 1000 «Основні засоби» графа
4. Щодо показників, які відображені в формі №5-дс «Примітки до річної фінансової звітності за 2021 рік» І.Основні засоби: у рядку 040 «Будівлі, споруди та передавальні пристрої» графа 9 «надійшло за рік» відображена
сума 300000,00 грн., яка відповідає формі № 4-3м «Звіт про надходження і використання інших надходжень
спеціального фонду» КЕКВ 3121 «Капітальне будівництво (придбання) житла» 48626,00 грн. та КЕКВ 3160
«Придбання землі та нематеріальних активів» 251374,00 грн., - у рядку 040 «Будівлі, споруди та передавальні
пристрої» та графа 7 «вибуття за звітний рік» відображена сума 300000,00 грн., у зв’язку з тим що рішенням сесії
міської ради придбане житло та земельна ділянка були передані у власність комунального підприємства міської
ради. - у рядку 050 «Машини та обладнання» графа 9 відображена сума 27000,00 грн. та відповідає формі № 4-3м
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«Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду» графа 3100 «Придбання
основного капіталу», залишок на кінець року графа 15 сума 11077,00 грн. графа 16 сума 43788 грн. знос. - ІІІ.
Капітальні інвестиції: у рядку 300 «Капітальні інвестиції в основні засоби» у графі 4 відображена сума 327000,00
грн., яка відповідає формі № 4-3м «Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду»,
у рядку 310 «Капітальні інвестиції в інші необоротні матеріальні активи» у графі 4 відображена сума 410977,00
грн., яка відповідає формі №3-дс «Звіт про рух грошових коштів за 2021 рік» рядку 3230 «Надходження цільового
фінансування» та рядку 3250 витрати на придбання «Основних засобів» графі 3; - IV.Виробничі запаси: у рядку
450 «Малоцінні та швидкозношувані предмети» у графі 3 «надходження за рік» відображена сума 65022,00 грн.,
яка відповідає графі 5 «з них витрачено на потреби установи» та рядку 503 «вартість запасів, визнаних витратами
протягом періоду»; - ІХ.Доходи та витрати: у рядку 760 «Доходи від обмінних і необмінних операцій, визначені
протягом звітного періоду, - усього відображена сума 1434558,00 грн., яка відповідає рядку 3000 «Бюджетні
асигнування» Звіту про рух грошових коштів за 2021 рік форми №3-дс, графі 3. Залишки на кінець звітного
періоду складають 0,00 грн. Кредиторська заборгованість відсутня. Дебіторська заборгованість відсутня.
Протоколи про бюджетні порушення не складалися. Рахунки в інших банках відсутні.

Керівник

Катерина РУЖАНСЬКА

Головний бухгалтер (керівник ССП)

Анжела КОРОБКОВА
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