
                                                                                                        
 

ЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

ТРИДЦЯТЬ ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
Від  14.11.2018 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  рішення Пісківської сільської ради від 06.11.2018 року  за №1, 

клопотання КП «Комунсервіс» від 12.11.2018р за №212, №213 

 

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

суму 3000,00 грн. по коду доходів 41035000 «Інша субвенція» (надходження коштів від 

Пісківської сільської ради). 

2. Збільшити   доходну  частину  спеціального фонду   бюджету на 2018 рік  на суму 

117000,00 грн. по коду доходів 50110000 «Цільові фонди» (надходження коштів від 

підприємства УАСП ТОВ «КАІС»). 

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

суму 120 000,00 грн. по КПК 7322 «Будівництво медичних установ та закладів» КЕКВ 3142 

«Реконструкція та реставрація інших об’єктів» (виконання  робіт  по об’єкту «Впровадження 

енергозберігаючих заходів: «Реконструкція нежитлової будівлі  поліклінічного відділення по 

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

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

4. Внести зміни у  видаткову частину загального фонду бюджету на 2018 рік, провівши 

перерозподіл коштів по кодах програмної та економічної класифікації видатків згідно додатку 

№1 до даного рішення. 

5. Направити кошти резервного фонду у розмірі 50 000,00 грн., а саме: 

 по КПК 6030 «Організація благоустрою населених пунктів» КЕКВ 2610 «Субсидії та 

поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» в сумі 40 000,00 грн. ( придбання 

спецодягу для працівників КП «Комунсервіс»); 

по КПК 1010 «Надання дошкільної освіти» КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали,обладнання 

та інвентар» в сумі 10 000,00 грн. (видача сертифіката для закінчення будівництва). 

         6. Дати дозвіл  КП «Комунсервіс» на використання коштів запланованих по спеціальному 

фонду бюджету по КПК 6030 «Організація благоустрою населених пунктів» КЕКВ 3210 

«Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) в сумі 191 490,00 грн.  для 

придбання каналопромивочної установки АГВТ Шторм А 1542 К. 

7. Дати дозвіл на проведення оплати робіт по підготовці та отриманню містобудівних умов 

для проектування , розробки, виготовлення, комплектації проектно-кошторисної документації; 

проходження експертизи проекту об’єкту містобудування «Будівництво водогону на масиві 

«Брисі» в м. Заводське, Лохвицького району, Полтавської області» по КПК 6030 «Організація 

благоустрою населених пунктів» КЕКВ 3122 «Капітальне будівництво (придбання) інших 

об’єктів» в сумі 155 000,00 грн. 

 

 



8. Затвердити  профіцит загального фонду бюджету в сумі 3 000,00 грн. 

9. Затвердити дефіцит спеціального фонду бюджету в сумі 3 000,00 грн. джерелом 

покриття якого визначити надходження коштів до загального фонду бюджету. 

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

          11. Затвердити довідки про зміни до бюджету на 2018 рік. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Міський голова                                                      В. Сидоренко  

             


