
 

                                                                                      

 

              

 

ЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

СІМНАДЦЯТА ПОЗАЧЕРГОВА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
Від 15.02.2022 р.  № 2 

 

Про використання вільного залишку  

коштів загального фонду бюджету 

Заводської міської територіальної  

громади  у 2022 році. 

 

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

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

 

ВИРІШИЛИ: 1. Спрямувати вільний залишок коштів загального  фонду бюджету 

Заводської міської територіальної громади, який утворився станом на 01.01.2022 року в сумі 

1 627 851,00 грн на наступні видатки:    

- по ТПКВКМБ/ТКВКБМС  3719710 «Субвенція на утримання об’єктів спільного 

користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об’єктів спільного 

користування» КЕКВ 2620 «Поточні трансферти органам державного управління інших 

рівнів, що передається з бюджету Заводської міської територіальної громади до бюджету 

Лохвицької міської територіальної громади,  в сумі  574 822,00 грн на фінансування установи 

КНП «ЛОХВИЦЬКА МІСЬКА ЛІКАРНЯ» (в частині нарахування заробітної плати та 

нарахування на фонд оплати праці лікарям та молодшим спеціалістам з медичною освітою 

поліклінічного відділення м. Заводське); 

- по ТПКВКМБ/ТКВКБМС  0210150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та 

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

ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад», КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім 

комунальних)» в сумі 27 600,00 грн, в тому числі: на оплату послуг за виконання проєктно-

пошукових робіт по проєкту «Поточний ремонт в зв’язку з заміною газового котла в 

теплогенераторній за адресою: вул. Матросова, 12, м. Заводське, Миргородський район, 

Полтавська область»  в сумі 24 600,00 грн та  на оплату послуг з перереєстрації автомобілів в 

сумі 3 000,00 грн); 

- по ТПКВКМБ/ТКВКБМС  0210150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та 

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

ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад», КЕКВ 2800 «Інші поточні 

видатки» в сумі 12 000,00 грн за видачу сертифіката на об’єкт «Будівництво водогону по вул. 

Л. Українки, Сульська в м. Заводське Миргородського району Полтавської області»; 

- по ТПКВКМБ/ТКВКБМС  0210180 «Інша діяльність у сфері державного управління» 

КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» в сумі 40 000,00 грн на оплату послуг з 

проведення технічної інвентаризації будівель і споруд та виготовлення технічних паспортів 

на об’єкти комунальної власності (приміщення АЗПСМ громади, будівля станції технічного 

обслуговування, група приміщень територіального центру соціального обслуговування); 

- по ТПКВКМБ/ТКВКБМС  0216030 «Організація благоустрою населених пунктів», 

КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» в сумі 26 400 грн на придбання 

спецодягу для працівників відділу благоустрою; 

 



- по ТПКВКМБ/ТКВКБМС  0216013 «Забезпечення діяльності водопровідно-

каналізаційного господарства» КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам 

(установам, організаціям) в сумі 647 029,00 грн (на оплату рішення Господарського суду 

Полтавської області від 25.01.2022 року справа № 917/1609/21 про стягнення з підприємства 

КП «Комунсервіс» суми збитків, заподіяних державі внаслідок порушення законодавства про 

охорону та раціональне використання водних ресурсів); 

 - по ТПКВКМБ/ТКВКБМС  3719800 «Субвенція з місцевого бюджету державному 

бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів» КЕКВ 2620 

«Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів” в сумі 300 000,00 грн на 

виконання заходів програми «Територіальна оборона». 

2.Організацію виконання даного рішення покласти на фінансовий відділ виконавчого 

комітету Заводської міської ради, контроль за його виконанням - на  постійну комісію 

Заводської міської ради  з питань фінансів, бюджету, планування, соціально-економічного 

розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва. 

 

 

 

 

 

 

            Міський голова                                                                                   Віталій  СИДОРЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


