
            

 

Україна 
Знам`янська міська рада Кіровоградської області 

Виконавчий комітет 
 

Рішення 

 
від   11   вересня 2015 року                                                                        № 288 

 

м.Знам’янка 

 

 

Про погодження напрямків  

використання коштів спеціального 

фонду в закладах культури 

 

 

     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,  виконавчий комітет міської 

ради 

 

В И Р І Ш И В : 
 

 

1. Викласти рішення виконавчого комітету Знам’янської міської ради про 

погодження напрямків використання коштів спеціального фонду в закладах культури за 

2015 рік в новій редакції (додаються). 

2. Визнати такими, що втратили чинність, рішення від 09.01.2015 року № 2; від 

13.03.2015 року № 71; від 27.03.2015 року № 76; від 10.04.2015 року № 91; від 21.05.2015 

року № 143; від 24.07.2015 року № 236. 

3. 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  11 вересня  2015 року № 288 

 

Напрямки використання коштів спеціального фонду  

відділ культури і туризму Знам’янського міськвиконкому м.Знам’янка на 2015 рік 
                                                                  найменування бюджетної установи 

 

Назва закладу Надходження/напрямки 

використання 

Залишок 

на 

01.01.2015  

Очікувані 

надходжен

ня за 2015 

рік 

Разом 

надход-

ження 

Видатки 

110204 

Знам’янський 

міський палац 

культури 

25010000 - надходження 

від плати за послуги, що 

надаються бюджетними 

установами згідно із 

законодавством 

115545,81 110000,00 225545,81  

 Оплата праці і 

нарахування на 

заробітну плату 

   45000,00 

 Предмети, матеріали, 

обладнання та інвентар 

   50545,00 

 Оплата послуг (крім 

комунальних) 

   100000,81 

 Оплата комунальних 

послуг та енергоносіїв 

   30000,00 

 Всього:    225545,81 

110204 

Будинок 

культури смт. 

Знам’янка 

Друга 

25010000 - надходження 

від плати за послуги, що 

надаються бюджетними 

установами згідно із 

законодавством 

3798,60  3798,60  

 Предмети, матеріали, 

обладнання та інвентар 

   3798,60 

 Всього:    3798,60 

Всього видатків по 110204:    229344,41 

110202 

Знам’янський 

міський 

краєзнавчий 

музей 

25010000 - надходження 

від плати за послуги, що 

надаються бюджетними 

установами згідно із 

законодавством 

506,00  506,00  

 Предмети, матеріали, 

обладнання та інвентар 

   376,00 

 Оплата послуг (крім 

комунальних) 

   100,00 

 Видатки на відрядження    30,00 

Всього видатків по 110202:    506,00 

110205 Дитяча 

музична 

школа  

25010000 - надходження 

від плати за послуги, що 

надаються бюджетними 

установами згідно із 

законодавством 

19934,60  19934,60  

 Оплата праці і 

нарахування на 

заробітну плату 

   19930,00 

 Оплата послуг (крім 

комунальних) 

   4,60 

Всього видатків по 110205:    19934,60 



110201 ЦБС  25010000 - надходження 

від плати за послуги, що 

надаються бюджетними 

установами згідно із 

законодавством 

1879,00  1879,00  

 Предмети, матеріали, 

обладнання та інвентар 

   700,00 

 Оплата послуг (крім 

комунальних) 

   579,00 

 Придбання обладнання і 

предметів 

довгострокового 

користування 

   600,00 

Всього видатків по 110201:    1879,00 

110502 Інші 

культурно - 

освітні 

заклади та 

заходи 

25010000 - надходження 

від плати за послуги, що 

надаються бюджетними 

установами згідно із 

законодавством 

2,30  2,30  

 Оплата послуг (крім 

комунальних) 

   2,30 

Всього видатків по 110502:    2,30 

010116 Органи 

місцевого 

самоврядуван-

ня 

25010000 - надходження 

від плати за послуги, що 

надаються бюджетними 

установами згідно із 

законодавством 

2,30  2,30  

 Оплата послуг (крім 

комунальних) 

   2,30 

Всього видатків по 010116:    2,30 

110103 

Філармонії, 

музичні 

колективи і 

ансамблі та 

інші мистецькі 

заклади та 

заходи 

25020000 - інші джерела 

власних надходжень 

бюджетних установ 

1255,00 3000,00 4255,00  

 Предмети, матеріали, 

обладнання та інвентар 

   1255,00 

 Оплата послуг (крім 

комунальних) 

    

3000,00 

Всього видатків по 110103:    4255,00 

110201 ЦБС  25020000 - інші джерела 

власних надходжень 

бюджетних установ 

 20000,00 20000,00  

 Придбання обладнання і 

предметів 

довгострокового 

користування 

   20000,00 

Всього видатків по 110201:    20000,00 

 

 
  


