
 

                                                                                                       
 

ЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

П’ЯТДЕСЯТ ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
Від  24.03.2020 р.  №  2 

 

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 1 944 402,00 грн 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 2210 

«Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» в сумі  1 868,00 грн (придбання замків для 

Заводської амбулаторії загальної практики сімейної медицини  №1);  

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

«Оплата послуг (крім комунальних)» в сумі 5 466,00 грн (послуги з проведення технічної 

інвентаризації приміщення водолікарні з гуртожитком); 

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

«Оплата послуг (крім комунальних)» в сумі  558 053,00 грн (виготовлення проєкта в сумі 

12 000,00 грн та «Поточний ремонт Меморіалу Пам’яті по вул. Матросова, 15д                   

м. Заводське, Лохвицького району, Полтавської області» в сумі 199 743,00 грн; поточний 

ремонт свердловини №680-В в сумі 163 348,00; поточний ремонт водопровідної мережі по 

вул. Робітничій в сумі 182 962,00 грн); 

- 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» в сумі   

20 000,00 грн (придбання препаратів інсулінів для хворих на цукровий діабет); 

            - по КПК 7461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої 

інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» КЕКВ  2240 «Оплата послуг (крім 

комунальних)» в сумі  385 000,00 грн (поточний ремонт доріг); 

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

комунальних)» в сумі 14 770,00 грн (поточний ремонт системи внутрішнього 

водовідведення ДНЗ №2 «Теремок» ); 

спеціальний фонд 

- по КПК 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» КЕКВ 3110 

«Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» в сумі 48 928,00 

(мотокоси для відділу «Благоустрій» в сумі 26 438,00 грн та  придбання багаторічних 

дерев та кущів в сумі 22 490,00 грн); 

- по КПК 0110180 «Інша діяльність у сфері державного управління» КЕКВ 3110 

«Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» в сумі 6 670,00 грн 

 



(придбання душової кабіни для Заводської амбулаторії загальної практики сімейної 

медицини  №1); 

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

обладнання і предметів довгострокового користування» в сумі 5 100,00 грн (Проєкт 

громадського бюджету «Інтерактивна підлога» - сучасне інноваційне диво!). 
- по КПК 0117310 «Будівництво об’єктів житлово-комунального господарства» 

КЕКВ 3122 «Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів» в сумі  898 547,00 грн   

(«Будівництво водогону по вулиці Польова в м. Заводське, Лохвицького району, 

Полтавської області»). 

2. Затвердити  профіцит загального фонду бюджету в сумі 959 245,00  грн. 

3. Затвердити дефіцит спеціального фонду бюджету в сумі 959 245 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 

 


