
                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

ЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

П’ЯТДЕСЯТ П’ЯТА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
Від 29.04.2020 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 розпорядження голови Лохвицької РДА від 

15.04.2020 року за № 78. 

 

Вирішили: 1. Збільшити доходну частину загального фонду бюджету на 2020 рік по 

коду доходів 41051200 «Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки 

особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного 

бюджету» на суму 4 198,00 грн. 

2. Збільшити видаткову частину загального фонду бюджету на 2020 рік по КПК 0111010 

«Надання дошкільної освіти» КЕКВ  2111 «Заробітна плата» на суму 1 549,00 грн; КЕКВ 2120 

«Нарахування на оплату праці» на суму 341,00 грн; КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, 

обладнання та інвентар» на суму 1 017,00 грн (підтримка осіб з особливими освітніми 

потребами по ДНЗ №1 «Малятко»). 

3. Збільшити видаткову частину спеціального фонду бюджету на 2020 рік по КПК 

0111010 «Надання дошкільної освіти» КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів 

довгострокового користування» на суму 1 291,00 грн (підтримка осіб з особливими освітніми 

потребами по ДНЗ №1 «Малятко»). 

            4. Внести зміни у видаткову частину бюджету загального фонду, а саме : 

- зменшити видатки по КПК 0119710  «Субвенція з місцевого бюджету на утримання 

об’єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об’єктів 

спільного користування» КЕКВ   2620 «Поточні трансферти органам державного управління 

інших рівнів» на суму 160 000,00 грн ( по програмі «молоко» 60 000,00 грн; пришкільні табори 

відпочинку 80 000,00 грн; пільгове харчування учнів старших класів 20 000,00 грн); 

- зменшити видатки по КПК 0111010 «Надання дошкільної освіти» КЕКВ  2274 «Оплата 

природного газу» на суму 53 095,00 грн; 

- збільшити видатки по КПК 0119710  «Субвенція з місцевого бюджету на утримання 

об’єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об’єктів 

спільного користування» КЕКВ   2620 «Поточні трансферти органам державного управління 

інших рівнів» на суму 13095,00 грн (на придбання душової кабіни та пральної машини для 

Заводської амбулаторії загальної практики сімейної медицини  №2). 

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

- збільшити видатки по  КПК 0119770 «Інші субвенції»  КЕКВ  3220 «Капітальні 

трансферти органам державного управління інших рівнів» на суму 200 000,00 грн 

(співфінансування на придбання шкільного автобуса). 

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

7.  Затвердити  профіцит загального фонду бюджету в сумі 213 095,00  грн. 

 



8. Затвердити дефіцит спеціального фонду бюджету в сумі 213 095 грн джерелом 

покриття якого визначити передачу коштів із загального фонду  до бюджету розвитку. 

9. Затвердити довідки про зміни до бюджету на 2020 рік. 

 

 

 

 

 

 

                        Міський голова                                                      Віталій СИДОРЕНКО 


