
                                                                                                        
 

ЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

 ШІСТНАДЦЯТА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
Від 11.10.2016 р. № 4  
 
Про внесення змін до  
бюджету на 2016 рік.  
 

Керуючись підпунктом 23 пункту 1 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», беручи до уваги клопотання фінансового управління Лохвицької  

РДА, Адміністрації КЗ «Лохвицького Центру ПМСД» та КП «Комунсервіс»  

   

Вирішили: 1.Збільшити доходну частину бюджету на 2016 рік по доходах в сумі 

815 000,00 грн, в тому числі: 

-  по коду 18010600 «Орендна плата  з юридичних осіб»   800 000,00 грн; 

- по коду 41035000 «Інші субвенції» 15 000,00 грн. 

      2. Збільшити видаткову частину бюджету на 2016 рік по видатках в сумі 815 000,00  грн., в 

тому числі по: 

- КФК 070101 « Дошкільні заклади освіти» КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» в 

сумі 6 000,00грн , КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали,      обладнання    та   інвентар»     в сумі    

12 000,00грн; 

-   КФК 100203 «Благоустрій  міст, сіл, селищ» КЕКВ 2111 «Заробітна плата» в сумі 95 000,00 

грн, КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці»  в сумі 35 000,00 грн,  КЕКВ 2210 «Предмети, 

матеріали,обладнання та інвентар» в сумі 60 000,00грн,  КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім 

комунальних)» в сумі 264 500,00грн ; КЕКВ 2610 « субсидії та поточні трансферти 

підприємствам (установам , організаціям)»   15 000,00 грн. 

-  КФК 110204 «Палаци і будинки культури,клуби та інші заклади клубного типу» КЕКВ 2111 

«Заробітна плата» в сумі 30 000,00 грн, КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці»  в сумі 

7 000,00 грн,  КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали,обладнання та інвентар» в сумі 118 000,00грн, 

КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до 

заходів розвитку » 60 000,00 грн; 

- КФК 090412 «Інші видатки на соціальний захист населення» КЕКВ 2730 «Інші виплати 

населенню» в сумі 50 000,00грн.(матеріальна допомога); 

- КФК 250404  «Інші видатки»  КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали,обладнання та інвентар» 

30 000,грн. 



-КФК 250323  «Субвенція на утримання об»єктів спільного користування чи ліквідацію  

негативних наслідків діяльності об»єктів спільного користування» КЕКВ 2620 «Поточні 

трансферти органам державного управління інших рівнів»  32 500,00 грн. 

3. Залишок невикористаних коштів у сумі 51 710,00 грн, які були перераховані КП 

«Комунсервіс»  на будівництво станції підйому тиску води у мережі водопостачання по вул.. 

Садовій, повернути на рахунок спеціального фонду міської ради.  

4. Бухгалтерії міської ради внести зміни в помісячний розпис бюджету на 2016 рік. 

5. Затвердити довідки про зміни доходної та видаткової частини бюджету за вересень- жовтень 

2016 року.    

 
 
 

               Міський голова                                        В. Сидоренко  
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