
 

                                                                                                       
 

ЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

ДВАДЦЯТЬ СЬОМА СЕСІЯ  МІСЬКОЇ РАДИ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
Від  10.10.2017 р.  № 1  

 

Про направлення вільних лишків. 

 

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

самоврядування в Україні», частиною 7 статті 78 Бюджетного кодексу України.  

       

Вирішили: 1. Направити  1 298 000,00  грн. вільного залишку бюджетних коштів, 

що утворився станом на 01.01.2017 року: 

По загальному фонду : 

- КФК 1010 «Дошкільна освіта» КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, 

обладнання та інвентар» 16 900,00 грн. (придбання ігрового елементу та стільців); 

 

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

комунальних)» 232 000,00 грн. (поточний ремонт доріг );  КЕКВ 2610 «Субсидії та 

поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» 100 000,00 грн. 

(фінансування  КП «Комунсервіс»); 

По спеціальному фонду : 

- КФК 1010 «Дошкільна освіта» КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів 

довгострокового користування» 45 100,00 грн. ( придбання  ігрових елементів для 

дошкільних навчальних закладів 25 100,00 грн. та 20 000,00 грн. придбання 

м’ясорубки для ДНЗ «Малятко»); 

- КФК 6060 «Благоустрій міст, сіл, селищ»  КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших 

об’єктів» 270 000,00 грн. ( капітальний ремонт фасаду спортивного комплексу по вул. 

Матросова, 15А в м. Заводське Лохвицького району, Полтавської області з 

опорядженням  та  утепленням  170 000,00 грн.  та капітальний ремонт тротуару по 

вул. Матросова 100 000,00 грн.); 

- КФК  8600 КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового 

користування» 450 000,00 грн. (придбання приймача з цифровою обробкою 

зображення і стійки для переведення на цифрову технологію рентгенівського апарату); 

- КФК 7310 «Проведення заходів із землеустрою» КЕКВ 2282 «Окремі заходи по 

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

160 000,00 грн. (проект зонування території міста); 

- КФК 0170 КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового 

користування» 24 000,00 грн. (придбання оргтехніки). 

2. Затвердити профіцит загального фонду бюджету в сумі 949 100,00 грн. 

3. Затвердити дефіцит спеціального фонду бюджету в сумі 949 100,00 грн., 

напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду до 

бюджету розвитку. 

 

             Міський голова                                                        В. Сидоренко 

 


