
 

                                                                                                       
 

ЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

П’ЯТДЕСЯТ ТРЕТЯ СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
Від  25.02.2020 р.  №  4 

 

Про направлення вільних лишків. 

 

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

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

 

Вирішили: 1. Направити кошти в сумі  1 170 942,00грн вільного залишку 

бюджетних коштів загального фонду бюджету, що утворився станом на 01.01.2020 року,   

а саме:  

 загальний фонд 

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

«Оплата послуг (крім комунальних)» в сумі 343 168,00 грн (надання послуг по 

встановленню системи протипожежного захисту Заводської амбулаторії загальної 

практики сімейної медицини  №1 в сумі  118 843,00 грн ; послуги по вогнезахисному 

обробленню дерев’яних конструкцій горищних приміщень сумішшю просочувальною 

ДСА-1 Заводської амбулаторії загальної практики сімейної медицини  №1    в   сумі          

24 825,00 грн; поточний ремонт приміщення амбулаторії загальної практики сімейної 

медицини  по вул. Садова, 2а в м. Заводське Лохвицького району, Полтавської області в 

сумі 199 500,00 грн ); 

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

комунальних)» в сумі 652 088,00 грн (надання послуг по встановленню системи 

протипожежного захисту ДНЗ №1 «Малятко» в сумі 136 212,00 грн, ДНЗ №2 «Теремок» в 

сумі 121 245,00 грн ; послуги по вогнезахисному обробленню дерев’яних конструкцій 

горищних приміщень сумішшю просочувальною ДСА-1 ДНЗ №1 «Малятко» в сумі 

50 031,00 грн; послуги з поточного ремонту газового обладнання вузла обліку газу (заміна 

лічильника) в теплогенераторній ДНЗ №1 «Малятко» по вул. Полтавська, 1 в м. Заводське 

Лохвицького району, Полтавської області в сумі 155 287,00 грн; послуги з поточного 

ремонту газового обладнання вузла обліку газу (заміна лічильника) в теплогенераторній 

ДНЗ №2 «Теремок» по вул. Озерна, 9 в м. Заводське Лохвицького району, Полтавської 

області в сумі 189 313,00 грн); 

- по КПК 0111010 «Надання дошкільної освіти» КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, 

обладнання та інвентар» в сумі 63 490,00 грн ( придбання дошок, столу виробничого, 

стелажів для ДНЗ №1 «Малятко» в сумі 48 490,00 грн ; придбання засобів індивідуального 

захисту для ДНЗ в сумі 15 000,00 грн). 

Спеціальний фонд 

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

обладнання і предметів довгострокового користування» в сумі  11 950,00 грн (придбання 

ванни-мийки 3-х секційної для ДНЗ №1 «Малятко»); 

 



- по КПК 0117310 «Будівництво об’єктів житлово-комунального господарства» 

КЕКВ 3122 «Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів» в сумі 80 046,00 грн (за 

виконання розрахунку містобудівних умов та обмежень для проектування; розробку, 

виготовлення, комплектацію проектно-кошторисної документації; проходження 

експертизи проекту об’єкту містобудування «Будівництво водогону по вулиці Польова в 

м. Заводське, Лохвицького району, Полтавської області» в сумі 38 802,00 грн ; за 

виконання розрахунку містобудівних умов та обмежень для проектування; розробку, 

виготовлення, комплектацію проектно-кошторисної документації; проходження 

експертизи проекту об’єкту містобудування «Будівництво водогону по вулицях   

Робітнича та Ватутіна в м. Заводське, Лохвицького району, Полтавської області» в сумі                    

41 244,00 грн); 

- по КПК 0110150 «Організаційне , інформаційно-аналітичне та матеріально-

технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради, 

міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів» КЕКВ 3110 «Придбання 

обладнання і предметів довгострокового користування» в сумі  20 200,00 грн (придбання 

багатофункціональних пристроїв для міської ради). 

2.  Затвердити  профіцит загального фонду бюджету в сумі 112 196,00  грн. 

3. Затвердити дефіцит спеціального фонду бюджету в сумі 112 196,00 грн. 

джерелом покриття якого визначити вільний залишок бюджетних коштів, що утворився 

станом на 01.01.2020 р. по загальному фонду бюджету. 

           4.   Бухгалтерії міської ради внести зміни в помісячний розпис бюджету на 2020 рік.   

          5.   Затвердити довідки про зміни за 2020 рік. 

 

 

 

 

 

 

                Міський голова                                                        Віталій  СИДОРЕНКО 

 


