
Україна
Знам`янська міська рада Кіровоградської області

Виконавчий комітет

Рішення

від   14    березня  2014 року                                                        № 99

м.Знам’янка

Про затвердження напрямків 
використання доходів
спеціального фонду власних
надходжень закладів культури

     У зв’язку з уточненням доходів та напрямків використання коштів спеціального фонду 
власних надходжень закладів культури  на 2014 рік,  в тому числі враховуючи залишок на 
01.01.2014 р., керуючись ст. 27 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні“, 
ст.69 п.2,  ст.70, ст. 111 Бюджетного кодексу України,  виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В :

1.  Затвердити відділу культури і туризму Знам’янського міськвиконкому              
(начальник  Бабаєва С.М.)  напрямки використання коштів спеціального фонду  
власних надходжень від плати за послуги, що надаються бюджетними 
установами згідно із законодавством,  та інших джерел власних надходжень 
бюджетних установ на 2014 рік,  в тому числі враховуючи залишок на 
01.01.2014 р. (додаються).

2.  Скасувати рішення виконавчого комітету міської ради від 17.01.2014 р. № 5  
«Про затвердження напрямків використання частини залишків доходу 
спеціального фонду власних надходжень, який утворився  станом на 01.01.14 р. 
міського Палацу культури» та рішення від 14.02.2014 р. № 52 «Про 
затвердження напрямків використання залишків доходу спеціального фонду 
власних надходжень, які утворились в закладах культури станом на 01.01.14р.».

3.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника відділу  
культури і туризму Знам’янського міськвиконкому С.Бабаєву.

               Міський голова                                                  І.Крижановський



                                                                                                     Затверджено:
                                                                                              рішенням   виконавчого комітету                                                                                                                                                   

                                                                                          від    14  березня 2014 р.  № 99

Напрямки використання коштів спеціального фонду  
власних надходжень на 2014 р. в закладах культури,

в т.ч. враховуючи залишок на 01.01.2014 року

Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами

Заклад
Знам’янський міський Палац культури

І.  Залишок на 01.01.2014 
Доходи на 2014 р.
Всього

188470,94
165000,00
353470,94

ІІ. Видатки 353470,94
1. Заробітна плата з нарахуваннями 33700,00
2. Придбання предметів, матеріалів, 

обладнання та інвентаря
50000,00 (в т.ч. кредит.заборгов. – 
19600,00)

3. Оплата послуг 39102,13 (в т.ч. кредит.заборгов. –5320,00)

4. Відрядження 570,00 – кред.заборг.

5. Оплата комунальних послуг 110000,00
6. Страхування пожежної дружини 1000,00

7. Навчання по тендеру 1370,00 – кредит. заборгов.

8. Інші поточні видатки 2120,00 (в т.ч.кредит.заборгов. – 120,00)

9. Поточний ремонт приміщень МПК 104080,94

10. Придбання костюмів 10600,00(в т.ч.кредит.заборгов. – 3600,00)

Знам’янський міський краєзнавчий музей
І. .Залишок на 01.01.2014

Доходи  на 2014 р.
Всього

736,58
1400,00
2136,58

ІІ. Видатки 2136,58
1. Придбання предметів, матеріалів, 

обладнання та інвентаря
1706,58

2. Оплата послуг 400,00
3. Відрядження 30,00

Дитяча музична школа ім. М.В. Лисенка
І. Залишок на 01.01.2014

Доходи  на 2014 р.
Всього

15116,87
100000,00
115116,87

ІІ. Видатки 115116,87
1. Заробітна плата з нарахуваннями 114328,67

Придбання предметів, матеріалів, 
обладнання та інвентаря

788,20,00

Знам’янська ЦБС
І. Залишок на 01.01.2014

Доходи  на 2014 р.
Всього

1395,71
2500,00
3895,71

ІІ. Видатки 3895,71
1. Придбання предметів, матеріалів, 

обладнання та інвентаря
1935,71

2. Оплата послуг 1600,00
3. Відрядження 360,00
  


