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РЕФЕРАТ

Об’єктом   дослідження  є  Управління  освіти  Світловодського 

міськвиконкому,  яке  здійснює  керування  школами,  дитячими  навчальними 

закладами, позашкільними закладами освіти. м Світловодська. 

Мета   роботи  –  вивчити  теоретичні  та  практичні  аспекти  формування 

фінансових ресурсів за рахунок різних джерел у бюджетній установі, виявити 

проблеми і шляхи вдосконалення управління ними.

Сформульовані напрями вдосконалення формування фінансових ресурсів, 

контролю за їх використанням у бюджетних установах.
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