
                                                         

                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

ЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

СОРОК ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
Від 20.11.2019 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 14.11.2019 за 

№191  

 

Вирішили: 1. Внести зміни у помісячний розпис видаткової частини загального фонду 

бюджету на 2019 рік між кодами програмної та економічної класифікації згідно додатку 

№1(додається). 

2. Виділити кошти в сумі 123 135,00 грн.  по КПК 0116030 «Організація благоустрою 

населених пунктів» КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, 

організаціям)» на виплату заробітної плати працівникам КП «Комунсервіс» згідно додатку №2 

(додається). 

3. Внести зміни до спеціального фонду видаткової частини бюджету, а саме: 

- по КПК 0117322 «Будівництво медичних установ та закладів» КЕКВ 3142 

«Реконструкція та реставрація інших об’єктів» (на здійснення реконструкції опорядження 

приміщень і мереж внутрішнього водопостачання та водовідведення нежитлової будівлі 

поліклінічного відділення по вул. Садовій, 2а майнового комплексу АЗПСМ № 1 Заводської 

міської ради Лохвицького району, Полтавської області) зменшити на суму 145 888,00 грн.; 

- по КПК 0111010 «Надання дошкільної освіти» КЕКВ 3142 «Реконструкція та 

реставрація інших об’єктів» (на реконструкцію системи газопостачання з влаштуванням 

вбудованої теплогенераторної пральні та заміну вузлів обліку газу пральні та теплогенераторної 

ДНЗ №1 «Малятко») зменшити  на суму 236000,00 грн. 

4. Провести оплату по видатковій частині загального фонду бюджету в сумі       

145 888,00 грн. , а саме: 

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

послуг (крім комунальних)» в сумі 112 898,00 грн. (влаштування щебеневого покриття по     

вул. Яблуневій в м. Заводське Лохвицького району, Полтавської області);  

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

послуг (крім комунальних)» в сумі 1 566,00 грн. (здійснення технічного нагляду за об’єктом 

«Влаштування щебеневого покриття по вул. Яблуневій в м. Заводське Лохвицького району, 

Полтавської області); 

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

послуг (крім комунальних)» в сумі 9 853,00 грн. (поточний ремонт теплової мережі Заводської 

амбулаторії загальної практики сімейної медицини  №1); 

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

комунальних)» в сумі 13 647,00 грн. (коригування проекту «Поточний ремонт газового 

 



обладнання вузла обліку газу (заміна лічильника) в теплогенераторній ДНЗ «Малятко» по     

вул. Полтавській, 1 в м. Заводське Лохвицького району, Полтавської області); 

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

комунальних)» в сумі 876,00 грн. (технічний нагляд за об’єктом «Поточний ремонт газового 

обладнання вузла обліку газу (заміна лічильника) в теплогенераторній ДНЗ «Теремок» по      

вул. Озерній, 9 в м. Заводське Лохвицького району, Полтавської області); 

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

комунальних)» в сумі 7 048,00 грн. (виконання робіт (послуг) з технічного обслуговування 

комерційного вузла обліку газу); 

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

комунальних)» в сумі 236 000,00 грн. (поточний ремонт газового обладнання вузла обліку газу 

(заміна лічильника) в теплогенераторній ДНЗ «Малятко» по вул. Полтавській, 1 в м. Заводське 

Лохвицького району, Полтавської області). 

5. Внести зміни у видаткову частину бюджету, а саме: 

- по КПК 0118230 «Інші заходи громадського порядку та безпеки» КЕКВ 2282 «Окремі 

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

збільшити на суму 4 400,00 грн. (міська програма «Правопорядок»), а по КПК 0115022 

«Проведення навчально- тренувальних зборів і змагань та заходів зі спорту осіб з інвалідністю» 

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

заходів розвитку» зменшити на суму 4 400,00 грн. 

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

комунальних)» збільшити на суму 7 054,00 грн. (виконання робіт (послуг) з технічного 

обслуговування комерційного вузла обліку газу), а по КПК 0115022 «Проведення навчально- 

тренувальних зборів і змагань та заходів зі спорту осіб з інвалідністю» КЕКВ 2282 «Окремі 

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

зменшити на суму  7 054,00 грн. 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Затверджено 

рішенням 49 сесії Заводської міської ради  

7 скликання від 20.11.2019 р. № 1 

Додаток № 1 

 
                                                                                                                                  

КФК 

КЕКВ Всього 

на рік 

січень лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень 

Загальний 

фонд 
              

0110150 2111 -70000             -70000 

 2120 -15000            -15000 

Разом  -85000            -85000 

               

0111010 2111 580000  20000  20000      25000 515000  

 2120 -100000           -100000  

 2274 -1400         -1400  -160000 160000 

 2275 1400         1400    

Разом  480000  20000  20000      25000 255000 160000 

               

0114060 2111 -175000           -110000 -65000 

 2120 -50000          -20000 -25000 -5000 

               

Разом  -225000          -20000 -135000 -70000 

               

0116030 2111 -110000          -5000 -100000 -5000 

 2120 -20000           -20000  

 2610 123135    50000 5000 5000 5000 5000 53135    

Разом  -130000          -5000 -120000 -5000 

               

0117131 2282 -40000  -20000  -20000         

Разом  -40000  -20000  -20000         

Всього               

 

 

 

 

 

 

 



Затверджено 

рішенням 49 сесії Заводської міської ради  

7 скликання від 20.11.2019 р. № 1 

Додаток № 2 

 
                                                                                                                                  

КФК 

КЕКВ Всього 

на рік 

січень лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень 

Загальний 

фонд 
              

               

0116030 2610 123135    50000 5000 5000 5000 5000 53135    

               

Разом  123135    50000 5000 5000 5000 5000 53135    

               

0118700 9000 -100000    -50000     -50000    

               

Разом  -100000    -50000     -50000    

               

0115022 2282 -23135     -5000 -5000 -5000 -5000 -3135    

Разом  -23135     -5000 -5000 -5000 -5000 -3135    
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