
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
за 2019 рік

КОДИ

Установа Галицький національний природний парк за ЄДРПОУ 33278706

Територія Крилос за КОАТУУ 2621284801

Організаційно-правова форма

господарювання Державна організація (установа, заклад)
за КОПФГ 425

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету  240 - Міністерство

енергетики та захисту довкілля України

Періодичність: річна

Короткий опис основної діяльності установи
Найменування органу, якому підпорядкована

установа

Середня чисельність

працівників

1 2 3

основна діяльність  Галицького НПП є збереження цінних природних комплексів та обєктів на його

території,підтрисання та збереження екологічної рівноваги в Прикарпатському регіоні,проведення

науково-дослідних робіт по вивченню природних комалексів,створення умов для рекреаційної діяльності

Державне агенство лісових ресурсів 126

        Кредиторська заборгованість по доходах станом на 01.01.2020 року- 309357,08грн.,яка виникла за

оплачену ,але не відвантажену лісопродукцію. Дебіторська заборгованість по доходах станом на 01.01.2020 року-

146249,65грн.,термін оплати якої не настав.

         Відповідно до Закону України від 31.10.2019 року№265"Про внесення змін до Закону України про

державний бюджет України на 20196 рік" перенесені залишки із КПК 280 на КПК240. Залишки на початок року

по КПК 240 та та дані за аналогічний період попереднього року відсутні у звітності.

        За 2019 рік збільшено основних засобів та нематеріальних активів на суму 1922021 грн,з них придбано на

суму 444835грн.,та переведено із незавершеного виробництва на суму 1477186 грн. В 2019 році вибуло ОЗ на

суму 70659грн.

        У формі 2дс у рядку 2250 включені видатки на відрядження в сумі-13487,32грн., ПДВ-1379229,94грн.,та

залишкова вартість ОЗ - 9213грн.

         У формі 1дс рядок 1400 на кінець періоду -6291785грн., придбаних ОЗ на суму 1922021грн.,та вибулих ОЗ

на сум у 70659грн.

        У формі 2дс рядок 2390 Профіцит/дефіцит сума 481959грн.

         У фомі 1дс рядок 1420 на кінець періоду -1159471грн.

         Різниця виникла на суму 649042грн,за рахунок списаних ОЗ на суму 70658грн.,та вилучених із фінансового

результату незавершених капінвестицій (рядок 1030 у формі 1дс та рядок 1450 у формі 1дс) на суму 719702грн та

вилучених із фінансового результату .

        У формі 4-4рядок 3000 касові видатки на суму 719702,50грн. 

        У формі 2дс рядок 2010-16050247грн.,у ф.2 рядок 010-16218247грн. Різниця в сумі 168000грн, виникла за

рахунок віднесених на незавершені капітальні інвестиції нематеріальні активи по матеріалах лісовпорядкування.

         У формі 2дс рядок 2020-доходи від надання послуг зменшений на суму придбаних основних засобів та

нематеріальних активів і віднесених на незавершені капітальні інвестиції нематеріальних активів по матеріалах

лісовпорядкування
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