
                                                                                                        
 

ЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

 ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
Від 09.08.2016 р. № 2  
 
Про внесення змін до  
бюджету на 2016 рік.  
 

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

самоврядування в Україні». 

   

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

700 000,00 грн, в тому числі  по коду 18010500 «Земельний податок з юридичних осіб» в сумі 

700 000,00 грн. 

2. Збільшити видаткову частину бюджету на 2016 рік по видатках в сумі 700 000,00  грн., 

в тому числі по: 

- КФК 010116 «Органи місцевого самоврядування» КЕКВ 2210 «Предмети, 

матеріали,обладнання та інвентар» в сумі 11 000,00 грн (придбання оргтехніки); 

-   КФК 010116 «Органи місцевого самоврядування» КЕКВ 3110 «Придбання обладнання 

і предметів довгострокового використання» по спеціальному фонду бюджету в сумі 16 

000,00грн (придбання сканера); 

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

комунальних)» в сумі 17 000,00грн (поточний ремонт ДНЗ «Теремок»); 

- КФК 100203 «Благоустрій  міст, сіл, селищ» КЕКВ 2210 «Предмети, 

матеріали,обладнання та інвентар» в сумі 31 000,00грн ( придбання смітничок і лавочок); 

-  КФК 100203 «Благоустрій  міст, сіл, селищ» КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» в 

сумі 190 000,00 грн (оплата за вуличне освітлення ); 

- КФК 100203 «Благоустрій  міст, сіл, селищ» КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім 

комунальних)» в сумі 61 500,00грн (поточний ремонт водогонів по вул.. Матросова та ж/м 

«Гора»); 

- КФК 100203 «Благоустрій  міст, сіл, селищ» КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім 

комунальних)» в сумі 55 500,00 грн. (виготовлення технічної документації,здійснення 

технічного нагляду та поточних ремонтів по місту ); 



-  КФК 100203  «Благоустрій  міст, сіл, селищ» КЕКВ 3132  «Капітальний ремонт інших 

об’єктів по спеціальному фонду бюджету  в сумі 310 000,00грн (капітальний ремонт дороги по 

вул. Матросова-Мирна); 

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

2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» в сумі 8 000,00грн (здійснення технічного нагляду) 

3. Затвердити профіцит загального фонду бюджету у сумі  326 000,00 грн. 

4. Затвердити дефіцит спеціального фонду бюджету у сумі     326 000,00 грн, джерелом 

покриття  якого визначити надходження бюджетних коштів по загальному фонду бюджету. 

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

 6. Затвердити довідки про зміни доходної та видаткової частини бюджету за липень- 

серпень 2016 року.    

 
 
 

               Міський голова                                        В. Сидоренко  
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