
УКРАЇНА 
НОВОГРОДІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ВІДДІЛ ОСВІТИ М.НОВОГРОДІВКА 

вул. Центральна, 19 м.Новогродівка Донецької обл.85483, тел./факс (062)373- 40-10 
Е-шаіІ: поуо§госІіука.уШі1озуШ@икг.пеІ 

Від 26.06.2020 № 20.05-20/ М 

Постійно діюча комісія з питань бюджету, фінансів, 
споживчого ринку, побутового і торгівельного 
обслуговування, громадського харчування, сфери 
послуг 

та захисту прав споживачів 

Рябцевій А.В. 

Відділ освіти м.Новогродівка просить розподілити залишки освітньої субвенції по КІІКВК 

0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами», що 

склались станом на 01.01.2020 р., згідно статті ЮЗ2 п.4 Бюджетного кодексу України від 06.02.2020 

№ 2456-УІ наступним чином: 

Залишок освітньої субвенції ( код доходу 41033900) у сумі 20000,00 грн.: 

- КЕКВ 2240 у сумі 20000,00 грн. на послуги з підключення до мережі Інтернет ЗЗСО №8; 

Травень Разом 

КПКВК 0611020 «Надання загальної середньої освіти » 

КЕКВ 2240 2 0 0 0 0 20000 

Начальник Відділу освіти 
м. Новогродівка 

В.о.головного бухгалтера 

Кухтіна Р.М. 

Шевченко Т.П. 



УКРАЇНА 
НОВОГРОДІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ВІДДІЛ ОСВІТИ м.НОВОГРОДІВКА 

вул. Центральна, 19 м.Новогродівка Донецької обл.85483, тел./факс (062)373- 40-10 
Е-таі1: п0У0§шс1Іукал'іс1сІіІ05\'іі;і@икг.пеї 

Від 26.06.2020 № 20.05-20/ 87 

ПОСТІЙНО діюча комісія з питань бюджету, фінансів, 
споживчого ринку, побутового і торгівельного 
обслуговування, громадського харчування, сфери 
послуг та захисту прав споживачів 

Рябцевій А.В. 

Відділ освіти м. Новогродівка просить перерозподілити кошти: 

КПКВ 0611010 «Надання дошкільної освіти» : 

- на КЕКВ 2210 у сумі 39 000,00 грн. на придбання дверей (для ЗДО №11 «Берізка» 3 міжкімнатні 
двері, для ЗДО №35 «Райдуга» 2 зовнішні двері, хтя ЗДО №16 «Радість» металеві двері для 
щитової)). 

КПКВ 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними 
закладами»: 

з КЕКВ 2230 у сумі -209 000,00 грн. економія виникла через карантин у зв'язку з поширенням гострої 
респіраторно хвороби (СОУГО -19) 

на КЕКВ 2210 у сумі 170 000,00 грн. на придбання ролетів для Новогродівського опорного закладу 

загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №7 

- на КЕКВ 2240 у сумі 20 600,00 грн. на послуги з розробки та складання сертифікату енергетичної 

ефективності будівлі та погодження його в Державному Агенсгві з Енергоефективності відповідно 

проекту «Капітальний ремонт Новогродівської загальноосвітньої школи 1-111 ступенів №7 вул. 

Паркова, 30 м.Новогродівка Донецької області. 

КПКВ 0611090 «Надання позашкільної освіти»: 

- з КЕКВ 2271 у сумі -20 600,00 грн. економія ві-щякла^ зв'язку з тим, що через карантин раніше 
було закінчено опалювальний сезон 



Січень Квітень Травень Всього 
КПКВ 0611010 Дошкільна освіта 

КЕКВ 2210 39000 39000 
КПКВ 0611020 Наданя загальної середньої освіти 

КЕКВ 2210 100000 70000 170000 
КЕКВ 2230 -139000 -70000 -209000 
КЕКВ 2240 20600 20600 

Разом 20600 -39000 0 -18400 
КПКВ 0611090 Надання позашкільної освіти 

КЕКВ 2271 -20600 -20600 
Разом -20600 0 0 -20600 
Всього 0 0 0 0 

Начальник Відділу освіти 
м. Новогродівка 

В.о.головного бухгалтера 


