
                                                                                                        
 

ЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

 ТРИДЦЯТЬ ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від 24.04.2018 р. № 1 

 

Про внесення змін до  

бюджету на 2018 рік.  

 

Керуючись пунктом 23 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні» та  беручи до уваги  розпорядження  голови Лохвицької районної державної 

адміністрації №91 від 23.03.2018 року, меморандум про співпрацю у розвитку соціальної 

інфраструктури Лохвицького району Полтавської області в 2018 році від 15.11.2017 року, лист 

КП «Комунсервіс» за  № 75 від 20.04.2018 року  

  

Вирішили: 1. Збільшити доходну частину спеціального фонду бюджету на 2018 рік по 

коду 41053900 «Інші субвенції з місцевого бюджету» на суму 600 000,00 грн. 

2. Збільшити  видаткову    частину    спеціального  фонду  бюджету  на  2018   рік  на       

700 000,00 грн., в тому числі : 

 по КПК 7322 «Будівництво медичних установ та закладів» КЕКВ 3142 «Реконструкція та 

реставрація інших об’єктів»  на суму 600 000,00 грн. (фінансування Проекта «Впровадження 

енергозберігаючих заходів: «Реконструкція нежитлової будівлі поліклінічного відділення по 

вул. Садовій, 2а з утепленням, заміною вікон, дверей та інженерних мереж майнового 

комплексу АЗПСМ №1 Заводської міської ради Лохвицького району, Полтавської області»); 

по КПК 1010 «Надання дошкільної освіти» КЕКВ 3142  «Реконструкція та реставрація 

інших об’єктів» на суму 100 000,00 грн. ( реконструкція даху ДНЗ «Теремок»). 

 3. Внести зміни у  видаткову частину загального фонду бюджету на 2018 рік по КПК 6030 

«Організація благоустрою населених пунктів» КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» 

зменшити на суму 225 000,00 грн., а по спеціальному фонду бюджету КПК 6030 «Організація 

благоустрою населених пунктів» КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» збільшити 

на 225 000,00 грн. (капітальний ремонт дороги по вул. Заводській). 

4.Внести зміни у  видаткову частину спеціального фонду бюджету на 2018 рік по КПК 

8330 «Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів» КЕКВ 2282 «Окремі 

заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» 

зменшити на суму 38 921,00 грн., а по КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти 

підприємствам ( установам, організаціям) збільшити на суму 38 921,00 грн. (погашення 

заборгованості за виготовлення проектної документації за об’єктом «Будівництво очисних 

споруд (каналізаційні мережі) м. Заводське Лохвицького району).  

5. Затвердити профіцит загального фонду бюджету на 2018 рік у сумі 225 000,00 грн. 

6.Затвердити дефіцит спеціального фонду бюджету на 2018 рік у сумі 225 000,00 грн. 

         7. Бухгалтерії міської ради внести зміни в помісячний розпис бюджету на 2018 рік. 

         8. Затвердити довідки про зміни доходної та видаткової частини бюджету за  2018 рік.    

 
 

 

               Міський голова                                                      В. Сидоренко  

 


