
                                                                                                        
 

ЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

 ДВАДЦЯТЬ ДРУГА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
Від 28.03.2017 р. № 4  
 
Про внесення змін до  
бюджету на 2017 рік.  
 
 

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

самоврядування в Україні», беручи до уваги Угоду на передачу міжбюджетних трансфертів між 

Полтавською обласною, Лохвицькою районною та Заводською міською радами на виконання 

спільного проекту Заводської міської та Токарівської сільської рад Лохвицького району 

«Розвиток спортивної бази, як важлива складова процесу повноцінного розвитку людини».  

  

Вирішили: 1.Збільшити доходну частину спеціального фонду бюджету на 2017 рік по 

доходах в сумі 600 000,00 грн.  по коду 41035000 «Інша субвенція» за рахунок субвенції з 

обласного бюджету. 

      2. Збільшити видаткову частину спеціального фонду бюджету на 2017 рік по видатках 

в сумі 600 000,00  грн., в тому числі по: 

-  КФК 6060 « «Благоустрій  міст, сіл, селищ» КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших 

об’єктів» у сумі 396 000,00грн; КЕКВ 3142 «Реконструкція та реставрація інших об’єктів» у 

сумі 204 000грн. на виконання спільного проекту Заводської міської та Токарівської сільської 

рад Лохвицького району «Розвиток спортивної бази, як важлива складова процесу 

повноцінного розвитку людини». 

3.Направити кошти по спеціальному фонду бюджету по КФК 8600 «Інші видатки» КЕКВ 

3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» в сумі 52 428,00грн. 

на виконання міської програми «Підвищення енергоефективності, енергозбереження та 

утримання і матеріального забезпечення соціальних, культурних об’єктів комунальної 

власності в м.Заводське Лохвицького району, Полтавської області на 2016-2025рр» (придбання 

металопластикових дверей). 

          4.Затвердити профіцит загального фонду бюджету в сумі 52 428,00грн. 



          5.Затвердити дефіцит спеціального фонду бюджету в сумі 52 428,00грн. джерелом 

покриття якого визначити вільний залишок бюджетних коштів, що утворився станом на 

01.01.2017р. по загальному фонду бюджету. 

          6.Бухгалтерії міської ради внести зміни в помісячний розпис бюджету на 2017 рік. 

          7. Затвердити довідки про зміни доходної та видаткової частини бюджету за 1-й квартал 

2017 року.    

 
 
 

               Міський голова                                        В. Сидоренко  
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