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Про внесення змін до спеціального фонду селищного бюджету по відділу 
освіти виконавчого комітету селищної ради 

 

Відповідно до Конституції України, керуючись Бюджетним кодексом 
України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про 
Державний бюджет України на 2019 рік», постановою Кабінету Міністрів 
України від 28 лютого 2002р. № 228 «Про затвердження Порядку складання, 
розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів 
бюджетних установ» (із змінами і доповненнями), наказом Міністерства 
фінансів України від 28 січня 2002р. № 57 «Про затвердження документів, що 
застосовуються в процесі виконання бюджету» (із змінами і доповненнями), 
враховуючи листи відділу освіти виконавчого комітету селищної ради від 
27.10.2020 №№ 260, 261: 

1.Внести зміни до спеціального фонду селищного бюджету по відділу 
освіти виконавчого комітету селищної ради за рахунок: 

1.1. Збільшення доходів спеціального фонду по коду 25010300 «Плата за 
оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону 
України «Про оренду державного та комунального майна» у сумі 5 045,54 

гривні. 
1.2. Збільшення доходів спеціального фонду по коду 25020200 

«Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, 
фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, 
у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та 



розміщених на них інших об’єктів нерухомого майна, що перебувають у 
приватній власності фізичних або юридичних осіб» в сумі 63 780,38 гривень. 

1.3. Збільшення видатків спеціального фонду за рахунок доходів 
спеціального фонду по коду 25010300 «Плата за оренду майна бюджетних 
установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду 
державного та комунального майна» у сумі 5 045,54 гривні по: 

КПКВКМБ 0611090 «Надання позашкільної освіти закладами 
позашкільними освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми» в сумі 5 045,54 

гривні, в тому числі КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» 
в сумі 5 045,54 гривні. 

1.4. Збільшення видатків спеціального фонду за рахунок доходів 
спеціального фонду по коду 25020200 «Надходження, що отримують бюджетні 
установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних 
установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для 
суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об’єктів 
нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або 
юридичних осіб» в сумі 63 780,38 гривень по:  

КПКВКМБ 0611020 «Надання загальної середньої освіти закладами 
загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами 
(відділеннями, групами))» в сумі 63 780,38 гривень, в тому числі КЕКВ 2230 
«Продукти харчування» в сумі 63 780,38 гривень. 

2. Фінансово-економічному відділу виконавчого комітету селищної ради 
(Корж О.В.) підготувати відповідні документи. 

3. Дане розпорядження затвердити на черговій сесії селищної ради. 
4. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на начальника 

фінансово-економічному відділу - головного бухгалтера виконавчого комітету 
селищної ради Корж О.В. 

 

 

Селищний голова           П.СЕГЕДІЙ 


