
 

                                                                                                       
 

ЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

ДВАНАДЦЯТА ПОЗАЧЕРГОВА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від 08.07.2016 р. № 8 
 
Про затвердження кошторису  
та направлення вільних лишків  
  
 

Керуючись п. 23 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

п.7 ст. 78 Бюджетного кодексу України.  

 

Вирішили: 1.Затвердити кошторисну документацію на «Капітальний  ремонт ДНЗ 

«Малятко» в м.Червонозаводське вул. Полтавська,1, Лохвицького району, Полтавської 

області » в сумі 604 693,00грн.  

2. Направити вільний залишок бюджетних коштів , що утворився станом на 

01.01.2016р.по загальному фонду бюджету в сумі 157 193,00 грн. по КФК 070101 

«Дошкільні заклади освіти» КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» на 

капітальний ремонт ДНЗ «Малятко»;  

- в сумі 10 000,00 по КФК 100203 «Благоустрій міст, сіл, селищ» КЕКВ 3110 

«Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» на придбання 

автобусної зупинки; 

- в сумі 60 898,00на по КФК 100203 «Благоустрій міст, сіл, селищ» КЕКВ 2240 

«Оплата послуг(крім комунальних)» поточний ремонт двох волейбольних майданчиків по 

вул. Шкільній,1д та  і вул.Озерній,7а м.Заводське; 

- в сумі 56 000,00на по КФК 100203 «Благоустрій міст, сіл, селищ» КЕКВ 2111 

«Заробітна плата»  та 13 500,00грн по КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці»; 

- в сумі 97 500,00 грн по КФК 010116 «Органи місцевого самоврядування» КЕКВ 

2111 «Заробітна плата»  та 22 500,00грн по КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці»; 

- в сумі 171 638,00 грн по КФК «Дошкільні заклади освіти» КЕКВ 2240 «Оплата 

послуг(крім комунальних)» на поточний ремонт ДНЗ «Теремок» 



- в сумі 145000,00 грн по КФК «Дошкільні заклади освіти» КЕКВ 2111 «Заробітна 

плата»  та 31 900,00грн по КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці»; 

- в сумі 52 000,00 по КФК «Палаци і Будинки культури та інші заклади клубного 

типу» КЕКВ 2111 «Заробітна плата»  та  11 500,00грн по КЕКВ 2120 «Нарахування на 

оплату праці»; 

       3.Затвердити профіцит загального фонду бюджету у сумі  167 193,00 грн. 

       4.Затвердити дефіцит спеціального фонду бюджету у сумі    167 193,00 грн, джерелом 

покриття  якого визначити залишок бюджетних коштів, що утворився станом на 

01.01.2016 року по загальному фонду бюджету. 

5. Рішення набуває чинності з дня його прийняття. 
 

 

 

 

Міський голова                                                        В. Сидоренко 
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