
 

Україна 
Знам`янська міська рада Кіровоградської області 

Виконавчий комітет 
 

Рішення 

 
від  24 липня  2015 року                                                                        № 236 

 

м.Знам’янка 

 

 

Про погодження напрямків  

використання доходів 

спеціального фонду власних 

надходжень в закладах культури 

та напрямків використання 

залишків коштів спеціального 

фонду надходжень від отримання 

благодійних внесків, які утворились  

станом на 01.01.15 р.  

 

 

     На підставі 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.   Погодити відділу культури і туризму Знам’янського міськвиконкому              

(начальник  Бабаєва С.М.)  напрямки використання  доходів спеціального 

фонду власних надходжень в закладах культури  від плати за послуги, що 

надаються бюджетними установами згідно із законодавством,   та  іншими 

джерелами власних надходжень  (додаються). 

2.   Погодити відділу культури і туризму Знам’янського міськвиконкому              

(начальник  Бабаєва С.М.)  напрямки використання залишків коштів 

спеціального фонду  надходжень від отримання благодійних внесків, які 

утворились в закладах культури  станом на 01.01.15 р. (додаються). 

3.   Погодити відділу культури і туризму Знам’янського міськвиконкому              

(начальник  Бабаєва С.М.)  зміни напрямків використання доходу  спеціального 

фонду власних надходжень в Знам’янському міському палаці культури   

(додаються). 

4.   Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника відділу  

культури і туризму Знам’янського міськвиконкому С.Бабаєву. 

 

 

               Міський голова                                                  І.Крижановський 

                                                       

                       



                                                                                                   Погоджено: 

                                                                                             рішенням   виконавчого комітету                                                                                                                                                    

                                                                                   від 24  липня 2015р.  № 236 

 

 

Напрямки  

використання  доходів спеціального фонду власних 

надходжень  

 

 

 

Заклад Надходження Видатки 

110204 

Знам’янський 

міський палац 

культури 

За послуги,що 

надаються 

бюджетними 

установами згідно з 

їх основною 

діяльністю 

10000,00 Оплата  послуг 

(крім 

комунальних) 

10000,00 

110103 

Філармонії, 

музичні колективи 

і ансамблі та інші 

мистецькі заклади 

та заходи 

Від підприємств, 

організацій, 

фізичних осіб та від 

інших бюджетних 

установ для 

виконання цільових 

заходів 

3000,00 Оплата  послуг 

(крім 

комунальних) 

3000,00 

 

 

 

                 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

                                                                                           

  Погоджено: 

                                                                                               рішенням   виконавчого комітету                                                                                                                                                    

                                                                                          від   24  липня   2015 р.  № 236 

 

 

 

Напрямки  

використання залишків коштів спеціального фонду власних 

надходжень, які утворились в закладах культури 

станом на 01.01.2015 р. 

 

 

 

 Надходження 

 Від отриманих 

благодійних внесків, 

грантів та дарунків 

  

 Напрямки Сума 

(грн.) 

Напрямки Сума (грн.) Напрямки Сума 

 

 

 

110103 Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади  

та заходи 

 

 

 

Залишок на 

01.01.2015 р.  -

1255,48 грн. 

Придбання 

предметів, 

матеріалів, 

обладнання 

та інвентаря 

1255,00     

Всього:  1255,00     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 Погоджено: 

                                                                                                рішенням   виконавчого комітету                                                                                                                                                    

                                                                                            від  24   липня    2015 р.  № 236 

 

Зміни напрямків  

використання доходу спеціального фонду власних 

надходжень в Знам’янському міському палаці культури 

 
                                                                                               +      збільшено 

                                        -      зменшено 

 

 

КФК Надходження Видатки 

110204 Плата за 

послуги 

 

25010100 Заробітна плата 2111 -7300,00 

Нарахування на 

оплату праці 

2120 -2700,00 

Оплата послуг 

(крім комунальних) 

2240 +10000,00 

Плата за оренду 25010300 Предмети, 

матеріали, 

обладнання та 

інвентар 

2210 -20000,00 

Придбання 

обладнання і 

предметів 

довгострокового 

користування 

3110 -20000,00 

Оплата послуг 

(крім комунальних) 

2240 +40000,00 

РАЗОМ:     0,00 

 

 


