
                                                                                                        
 

ЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

СОРОК СЬОМА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
Від 18.09.2019 р.  № 1 

 

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 11.09.2019 року за №153. 

 

Вирішили: 1. Збільшити доходну частину загального фонду  бюджету на 2019 рік на 

1 060 000,00 грн., в тому числі по кодах доходів: 

- код доходу 180106000 «Орендна плата з юридичних осіб»   1 060 000,00 грн. 

2. Збільшити видаткову частину спеціального фонду бюджету на 2019 рік на                   

1 060 000,00 грн., а саме: 

загальний фонд: 

- по КПК 0111010 «Надання дошкільної освіти» КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім 

комунальних) 218000,00 грн. (поточний ремонт даху по ДНЗ №1 «Малятко» 28000,00грн.; 

поточний ремонт газового обладнання вузла обліку газу  (заміна лічильника) в 

теплогенераторній ДНЗ №2 «Теремок» 190000,00грн.); 

- по КПК 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» КЕКВ 2240 «Оплата 

послуг (крім комунальних) 546000 грн. (поточний ремонт електромереж 84000,00 грн., 

поточний ремонт доріг 462000 грн.); КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти 

підприємствам (установам, організаціям) 30000,00 грн.( придбання  запасних частин для 

техніки); 

спеціальний фонд:   

- по КПК 0111010 «Надання дошкільної освіти» КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і 

предметів довгострокового користування» 30000,00 грн. (холодильна шафа для ДНЗ №1 

«Малятко»); КЕКВ 3142 «Реконструкція та реставрація інших об’єктів» 236000,00 грн.                 

(реконструкція системи газопостачання з влаштуванням вбудованої теплогенераторної пральні 

та заміну вузлів обліку газу пральні та теплогенераторної ДНЗ №1 «Малятко»). 

3.Затвердити  профіцит загального фонду бюджету в сумі 266 000,00  грн. 

4. Затвердити дефіцит спеціального фонду бюджету в сумі 266 000,00 грн., джерелом 

покриття якого визначити вільний залишок бюджетних коштів, що утворився станом на 

01.01.2019 р. по загальному фонду бюджету. 

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

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

 

 

                        Міський голова                                                      В. Сидоренко  

     

 


