
 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
 

08 жовтня 2018 року  Старокостянтинів   №328/2018-р 

 

Про внесення змін до бюджету 

міста на 2018 рік 
 

 

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від                      

19 вересня 2018 року № 650-р «Про перерозподіл деяких видатків державного 

бюджету. Передбачених Міністерству охорони здоров’я з державного 

бюджету місцевим бюджетам між бюджетами міст обласного значення. 

Районним бюджетам та бюджетами об’єднаних територіальних громад », 

рішення сесії Хмельницької обласної ради від 27 вересня 2018 року                        

№ 55-21/2018 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік», 

керуючись ст.. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

  

1. Внести зміни у дохідну частину бюджет міста на 2018 рік: 

1) по загальному фонду збільшити річні планові показники по коду 

410334200 «Методична субвенція з державного бюджету місцевим 

бюджетом»на суму 2306500 (два мільйон триста шість тисяч п’ятсот) грн..  00 

коп.; 

2) по спеціальному фонду передбачити річні планові показники по коду 

41053900 «Інші субвенції місцевого бюджету» на суму 1258300 (один мільйон 

двісті п’ятдесят вісім тисяч триста) грн.. 00 коп. 

 

2. Внести зміни у видаткову частину бюджету міста на 2018 рік: 

1) по загальному фонду збільшити річні асигнування на суму 2306500 

(два мільйони триста шість тисяч п’ятсот) грн.. 00 коп. по головному 

розпоряднику бюджетних коштів КВК 02 «Виконавчий комітет міської ради» 

по КПКВ 0219410 «Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих 

видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції» 

КЕКВ 2620 «Поточні трансферти органам державного управління інших 

рівнів»; 

2) по спеціальному фонду збільшити річні асигнування на суму 

1258300(один мільйон двісті п’ятдесят вісім тисяч триста) грн.. 00 коп. по 

головному розпоряднику бюджетних коштів КВК 02 «Виконавчий комітет  
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міської ради» по КПКВ 0216013 «Забезпечення діяльності водопровідно-

каналізаційного господарства» КЕКВ 3210 Капітальні трансфер 

підприємствам (установам, організаціям)», одержувачем бюджетних коштів 

визначити комунальне підприємство водопровідно–каналізаційного 

господарства «Водоканал». 

 

3. Головному розпоряднику бюджетних коштів КВК 02 «Виконавчий 

комітет міської ради» (Авраменко Л.Г.) провести зміни в кошторисах та 

паспортах бюджетних програм на 2018 рік. 

 

 

Міський голова                                            підпис                          М. Мельничук 


