
                                                                                                        
 

ЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

ДВАДЦЯТЬ П’ЯТА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

Від 01.08.2017 р. № 4 

 

Про внесення змін до  

бюджету на 2017 рік.  

 

 

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

самоврядування в Україні   

Вирішили: 1. Внести зміни у видаткову  частину  бюджету на 2017 рік , в тому числі 

по: 

-  КФК 0170 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне 

забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради(у разі її 

створення),міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів» по КЕКВ 2240 

«Оплата  послуг    (крім комунальних)»    зменшити  видатки по загальному фонду на 

7 000,00 грн, а по КЕКВ   2250 «Видатки на відрядження» загального фонду збільшити 

видатки на  7 000,00грн. 

-   КФК 6060 «Благоустрій  міст, сіл, селищ»  по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім 

комунальних)»  зменшити видатки по загальному фонду на 230 000,00 грн, а по КЕКВ 2282 

«Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів 

розвитку » загального фонду збільшити видатки на  180 000,00грн, для реалізації міської 

програми «Міське освітлення» та  по КЕКВ 3142 «Реконструкція та реставрація інших 

об’єктів» спеціального фонду збільшити видатки на 50 000,00грн на виконання проектно-

кошторисних робіт та послуг  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»; 

-  По КФК 6060 «Благоустрій  міст, сіл, селищ»  по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім 

комунальних)»  загального фонду провести оплату проекту «Нестандартне приєднання до 

ГРМ об’єкта «Реконструкція будівлі водолікарні з гуртожитком під центр надання 

 



адміністративних послуг по вул. Шкільна, 13 в м. Заводське Лохвицького району, 

Полтавської області» в сумі 21 100,00грн. 

2. Затвердити профіцит загального фонду бюджету в сумі 50 000,00грн. 

3. Затвердити дефіцит спеціального фонду бюджету в сумі 50 000,00грн. 

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

5. Затвердити довідки про зміни  видаткової частини бюджету на 2017 рік.    

 

 

               Міський голова                                        В. Сидоренко  

 


