
                                                                                                        
 

ЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

СОРОК ВОСЬМА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
Від 16.10.2019 р.  № 1 

 

 

Про внесення змін до  

бюджету на 2019 рік.  

 

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

в Україні».   

 

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

1 035 800,00 грн., в тому числі по кодах доходів: 

- код доходу 18010600 «Орендна плата з юридичних осіб»   1 014 600,00 грн. 

- код доходу 18010900 «Орендна плата з фізичних осіб» 21 200,00 грн. 

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

1 035 800,00 грн., а саме: 

загальний фонд 

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

послуг (крім комунальних) 582 800,00 грн. (поточний ремонт доріг); КЕКВ 2610 «Субсидії та 

поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 11 000,00 грн.( придбання  солі); 

- по КПК 0119710 «Субвенція з місцевого бюджету на утримання об’єктів спільного 

користування чи ліквідацію негативних наслідків об’єктів спільного користування» КЕКВ 2620 

«Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів» 202 000,00 грн. 

(співфінансування на придбання шкільного автобуса);  

- по КПК 0110180 «Інша діяльність у сфері державного управління» КЕКВ 2240 «Оплата 

послуг (крім комунальних) 50 000,00 грн. (поточний ремонт приміщення по вул. Матросова,12); 

- по КПК 0114060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів 

дозвілля та інших клубних закладів» КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та 

інвентар» 41 000,00 грн. (придбання гірлянд 33 800,00 грн., придбання меморіальних дошок   

7200,00 грн.); 

спеціальний фонд   

- по КПК 5041 «Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд» КЕКВ 3110 

«Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» 149 000,00 грн. (придбання 

спортивних тренажерів). 

3. Затвердити  профіцит загального фонду бюджету в сумі 149 000,00  грн. 

4. Затвердити дефіцит спеціального фонду бюджету в сумі 149 000,00 грн. джерелом 

покриття якого визначити перевиконання доходної частини бюджету станом на 01.10.2019 року 

по загальному фонду. 

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         

 


