
                                                                                                        
 

ЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

СОРОК ТРЕТЯ СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
Від  12.04.2019 р.  № 3 

 

Про внесення змін до  

бюджету на 2019 рік.  

 

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

в Україні» та  беручи до уваги   клопотання КП «Комунсервіс» від 08.04.2019 р за №73 

 

Вирішили: 1. Внести зміни у  видаткову частину загального фонду бюджету на 2019 рік, 

провівши перерозподіл коштів по кодах програмної та економічної класифікації видатків, а 

саме: 

по КПК 6030 «Організація благоустрою населених пунктів» КЕКВ 2240 «Оплата послуг 

(крім комунальних) по загальному фонду бюджету зменшити кошторис на суму 48499,00 грн., а 

по  КПК 6030 «Організація благоустрою населених пунктів» КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт 

інших об’єктів» спеціального фонду бюджету збільшити кошторис на суму 30890,00 грн. на 

проведення коригування та експертизи кошторисної частини проекту «Капітальний ремонт 

автомобільної дороги загального користування місцевого значення О 1712162 Млини-Піски в 

межах вулиці Ватутіна м. Заводське Лохвицького району Полтавської області»; 

по КПК  6030 «Організація благоустрою населених пунктів» КЕКВ 3210 «Капітальні 

трансферти підприємствам (установам, організаціям) спеціального фонду бюджету збільшити 

кошторис на суму 17609,00 грн. на придбання основного засобу, насосу вакуумного КО-503 Б 

(правого обертання) для КП «Комунсервіс». 

   2. Дати дозвіл на проведення оплати поточного ремонту електрообладнання нежитлової 

будівлі по вул. Ватутіна, 171 м. Заводське в сумі 5784,00 грн. по КПК 6030 «Організація 

благоустрою населених пунктів» КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних) по загальному 

фонду бюджету. 

3. Дати дозвіл на придбання контейнерів для сортування побутових відходів в сумі 

22260,00 грн. по КПК 8330 «Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів» 

КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до 

заходів розвитку» по спеціальному фонду бюджету. 

4. Затвердити  профіцит загального фонду бюджету в сумі 48499,00 грн. 

5. Затвердити  дефіцит  спеціального  фонду  бюджету в сумі 48 499,00 грн. джерелом 

покриття якого визначити надходження коштів до загального фонду бюджету. 

6. Бухгалтерії міської ради внести зміни в помісячний розпис бюджету на 2019 рік. 

         7. Затвердити довідки про зміни до бюджету на 2019 рік. 

 

 

 

 

                         Міський голова                                                      В. Сидоренко  

       

 


