
      

 
 

Знам`янська   міська   рада  Кіровоградської  області 
Виконавчий комітет 

 

Рішення 

 

від     25   вересня  2015 р.                       № 302 

 

м. Знам`янка 

 

Про затвердження витрат  

по спеціальному фонду   

територіального центру  

на 2015 рік 

 

        На підставі ст.27, п.6 ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п.6 

ст.69
1
, п.2 ст.70, ст.111 Бюджетного Кодексу України та відповідно до Закону України «Про 

Державний бюджет України на 2015 рік», виконавчий комітет міської ради 

 

В И Р І Ш И В: 

 

1. Затвердити перелік витрат на 2015 рік від надходження спеціального фонду по 

територіальному центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) 

м.Знам’янка згідно з кошторисом  на 2015 рік (додається). 

 

2. Організацію даного рішення покласти на територіальний центр соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг) м.Знам’янка (нач.Костікова Т.М.). 

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на тимчасово виконуючу обов’язки 

першого заступника міського голови Іваськів Т.А. 

 

 

 

 

 

        Заступник міського голови                                                        А.Заруцький  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                   



                                                                                                   Затверджено: 

                                                                                              рішенням виконавчого комітету 

                                                                                                 від  25   вересня  2015 року № 302 

 

 

Напрямки використання коштів спеціального фонду  

територіального центру соціального обслуговування  

(надання соціальних послуг) м.Знам’янка на 2015 рік 
 

 

Назва 

закладу 

Надходження/напрямки 

використання 

Залишок на 

01.01.2015 р. 

Очікувані 

надходження 

за 2015 рік 

Разом 

надходжен-

ня 

Видатки 

 25010000 - надходження від плати 

за послуги, що надаються 

бюджетними установами згідно із 

законодавством 

30700,00 84300,00 115000,00  

 25010100 - плата за послуги, що 

надаються бюджетними установами 

згідно з їх основною діяльністю 

30700,00 84300,00 115000,00  

 25010300 - плата за оренду майна 

бюджетних установ 

- - -  

 25010400 - надходження бюджетних 

установ від реалізації в 

установленому порядку майна (крім 

нерухомого майна) 

- - -  

 Всього доходів 30700,00 84300,00 115000,00  

 Оплата праці і нарахування на 

заробітну плату 

   5000,00 

 Предмети, матеріали, обладнання та 

інвентар 

   58411,00 

 Оплата послуг (крім комунальних)    2500,00 
 Видатки на відрядження    - 
 Оплата комунальних послуг та 

енергоносіїв 

   5989,00 

 Інші поточні видатки    - 
 Придбання обладнання і предметів 

довгострокового користування 

   43100,00 

 Капітальний ремонт інших об`єктів    - 
 Всього видатків    115000,00 
 25020000 - інші джерела власних 

надходжень бюджетних установ 

193,00 8915,36 9108,36  

 25020100 – благодійні внески, гранти 

та дарунки 

193,00 6129,00 6322,00  

 25020200 – кошти, що отримують 

бюджетні установи від підприємств, 

організацій, фіз.осіб для виконання 

цільових заходів 

- 2786,36 2786,36  

 Всього доходів 193,00 8915,36 9108,36  

 Оплата праці і нарахування на 

заробітну плату 

   2786,36 

 Предмети, матеріали, обладнання та 

інвентар 

   6102,00 

 Оплата послуг (крім комунальних)    220,00 
 Видатки на відрядження    - 
 Оплата комунальних послуг та 

енергоносіїв 

   - 

 Інші поточні видатки    - 
 Придбання обладнання і предметів 

довгострокового користування 

   - 

 Капітальний ремонт інших об`єктів    - 
 Всього видатків    9108,36 

 


