Розпорядження
Одеського міського голови
№ 1053 від 04.12.2018 р.
 
Про внесення змін до розпорядження міського голови від 12 червня 2018 року № 489 «Про затвердження схеми фінансування та ведення бухгалтерського обліку централізованими бухгалтеріями при казначейському обслуговуванні бюджету за затвердженими видатками закладів та установ, які підпорядковані департаменту освіти та науки Одеської міської ради»
 
 	Відповідно до статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування        в Україні», наказу Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року         № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», з метою ефективного виконання бюджету закладів та установ системи освіти розпорядниками бюджетних коштів усіх рівнів закладів та установ, які підпорядковані департаменту освіти та науки Одеської міської ради через управління Державної казначейської служби України у м. Одесі Одеської області:

 	1. Внести зміни до розпорядження міського голови від 12 червня                 2018 року № 489 «Про затвердження схеми фінансування та ведення бухгалтерського обліку централізованими бухгалтеріями при казначейському обслуговуванні бюджету за затвердженими видатками закладів та установ, які підпорядковані департаменту освіти та науки Одеської міської ради», виклавши додаток у новій редакції (додається).

 	2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови Вугельмана П.В.



                                                                           Г. Труханов




Додаток 
до розпорядження
міського голови
від 04.12.2018 р.   
№ 1053

«Додаток 
до розпорядження
міського голови
від 12 червня 2018 року                  № 489

Схема фінансування та ведення бухгалтерського обліку централізованими бухгалтеріями при казначейському 
обслуговуванні бюджету за затвердженими видатками закладів та установ, які підпорядковані департаменту освіти та науки 
Одеської міської ради 


Департамент освіти та науки Одеської міської ради – головний розпорядник бюджетних коштів I рівня

Централізована бухгалтерія департаменту освіти та науки Одеської міської ради: 
0611010 Одеські спеціальні дошкільні навчальні заклади «Ясла-садок» компенсуючого типу Одеської міської ради Одеської області № 50, № 113, № 235, № 248, Одеський санаторний дошкільний навчальний заклад «Ясла-садок» № 141 компенсуючого типу Одеської міської ради Одеської області; 
0611020 Одеський ліцей «Олімпієць» спортивного напрямку Одеської міської ради Одеської області;
0611060 Одеський комунальний навчальний заклад «Дитячий будинок «Перлинка» Одеської міської ради Одеської області; 
0611080 Одеський ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою Одеської міської ради Одеської області; 
0611090 Комунальний позашкільний навчальний заклад «Одеський міський Палац дитячої та юнацької творчості», комунальний позашкільний навчальний заклад «Одеський міський Центр військово-патріотичного виховання учнівської молоді «Пост № 1», комунальний позашкільний навчальний заклад «Одеський міський Центр хореографічного мистецтва», комунальний позашкільний навчальний заклад «Одеська міська дитяча флотилія моряків «Бриг»; 
0611161 Централізована бухгалтерія департаменту освіти та науки Одеської міської ради; господарсько-економічний відділ департаменту освіти та науки Одеської міської ради; комунальний позашкільний навчальний заклад «Одеський міський дитячий оздоровчо-спортивний комплекс «Вікторія», логопедичний пункт Приморського району, логопедичний пункт Суворовського району, логопедичний пункт Малиновського району, логопедичний пункт Київського району; 
0613133 «Інші заходи та заклади молодіжної політики». 
КПКВКМБ 0611010, 0611020, 0611030, 0611060, 0611070, 0611080, 0611090, 0611110, 0611150, 0611161, 0613132, 0613133.

Розпорядники бюджетних коштів III рівня

Відділ освіти Київської  райадміністрації Одеської міської ради 
Всього 
установ - 55,
у т.ч.
0611010 - 27
0611020 - 22
0611030 - 1
0611070 - 1
0611090 - 1
0611150 - 1
0611161 - 2
0613133

Відділ освіти Малиновської райадміністрації м. Одеси
Всього 
установ - 61,
у т.ч.
0611010 - 26 
0611020 - 28
0611030 - 1
0611090 - 3
0611150 - 1
0611161 - 2
0613133

Відділ освіти Суворовської райадміністрації Одеської міської ради
Всього 
установ - 64,
у т.ч.
0611010 - 27
0611020 - 30 
0611070 - 1
0611090 - 4
0611150 - 1 
0611161 - 1
0613133

Одеська  спеціалізована школа № 111 І-ІІІ ступенів  Одеської міської ради Одеської області
0611020

Одеський ліцей «Ланжеронівський» Одеської міської ради Одеської області
0611020 

Комунальна установа «Міський підлітково-молодіжний центр»
0613132

Професійно-технічні навчальні заклади 
0611110-11

Комунальна установа «Центр фінансування та господарської діяльності закладів та установ системи освіти Київського району м. Одеси»
Всього 
установ - 54,
у т.ч.
0611010 - 27
0611020 - 22
0611030 - 1
0611070 - 1
0611090 - 1
0611161 - 2
0613133

Комунальна установа «Центр фінансування та господарської діяльності закладів та установ системи освіти Малиновського  району м. Одеси»
Всього 
установ - 61,
у т.ч.
0611010 - 27
0611020 - 28
0611030 - 1
0611090 - 3
0611161 - 2
0613133

Комунальна установа «Центр фінансування та господарської діяльності закладів та установ системи освіти Приморського району м. Одеси»
Всього установ - 86, 
у т.ч.:
0611010 - 41
0611020 - 37
0611030 - 2
0611070 - 1
0611090 - 3
0611161 - 2
0613133

Комунальна установа «Центр фінансування та господарської діяльності закладів та установ системи освіти Суворовського району м. Одеси»
Всього установ - 63, 
у т.ч.:
0611010 - 27
0611020 - 30 
0611070 - 1
0611090 - 4
0611161 - 1
0613133



Комунальна установа «Одеський методичний центр освітніх ініціатив»
0611150
0613133




Комунальна установа «Одеський інклюзивно-ресурсний центр № 1»
0611161
0613133





		Керуюча справами 	                     			                О. Оніщенко 

