
                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 

ЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

П’ЯТДЕСЯТ ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від 24.03.2020 р.  № 1 
 
Про внесення змін до  
бюджету на 2020 рік.  
 

Керуючись пунктом 23 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» та беручи до уваги клопотання Лохвицької РДА від 16.03.2020 року 
за № 01-35/695. 
 

Вирішили: 1.Збільшити доходну частину бюджету на 2020 рік по коду доходів 41053900 
«Інші субвенції з місцевого бюджету» на 30 000,00 грн. 

2. Збільшити видаткову частину бюджету на 2020 рік по КПК 0116030 «Організація 
благоустрою населених пунктів»  КЕКВ  2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» на суму 
30 000,00 грн («Програма Поводження з твердими побутовими відходами на території 
Заводської міської ради на 2019-2021 роки»). 
            3.Внести зміни у видаткову частину бюджету, а саме : 
            - по КПК 0118700 «Резервний фонд» КЕКВ 9000 «Нерозподілені видатки»зменшити на 
суму 100 000 грн,  а по КПК 0119710  «Субвенція з МБ на утримання об’єктів спільного 
користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об’єктів спільного користування» 
КЕКВ   2620 «Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів» збільшити на 
суму 100 000,00 грн (придбання тестів та засобів індивідуального захисту медичних 
працівників); 
            - по КПК 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів»  КЕКВ  2240 «Оплата 
послуг (крім комунальних)»  зменшити на суму 615 000,00 грн , а по КПК 7461 «Утримання та 
розвиток автомобільних доріг та дорожної інфраструктури за рахунок коштів місцевого 
бюджету» КЕКВ  2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» збільшити на суму 615 000,00 грн 
(ремонт доріг). 

4.Внести зміни у помісячний розпис видаткової частини загального фонду бюджету на 
2020 рік між кодами програмної та економічної класифікації згідно додатку №1 (додається). 

5. Бухгалтерії міської ради внести зміни в помісячний розпис бюджету на 2020 рік. 
6. Затвердити довідки про зміни до бюджету на 2020 рік. 

 
 
 
 
 
 
                        Міський голова                                                      Віталій СИДОРЕНКО 
 

 



Додаток №1  
до рішення п’ятдесят четвертої сесії міської ради сьомого 

скликання від 24.03.2020 року 
                                                                                                                                   
КФК КЕКВ Всього 

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

Загальний 
фонд 

              

               
0110150 2111    140000   -70000 -70000      
 2120    30000   -15000 -15000      
Разом     170000   -85000 -85000      
               
0113242 2730    70000  -70000        
               
               
Разом     70000  -70000        
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