
 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
 

23 листопада 2018 року  Старокостянтинів   № 382/2018-р 

 

Про збільшення обсягу дохідної 

та видаткової частин бюджету 

міста на 2018 рік 
 

Розглянувши звернення управління соціального захисту населення 

виконавчого комітету міської ради від 19.11.2018 № 04/6217/18, відповідно до 

постанови Кабінету Міністрів України від 24.10.2018 № 868-р «Про 

перерозподіл обсягу освітньої субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам у 2018 році, розпорядження Кабінету Міністрів України від 

07.11.2018 № 867-р «Деякі питання розподілу у 2018 році субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетами на здійснення заходів щодо 

соціально-економічного розвитку окремих територій», керуючись ст. 42 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»: 

 

1. Внести зміни у дохідну частину загального фонду бюджету міста: 

1) збільшити річні планові показники по коду 41034500 «Субвенція з 

державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо 

соціально-економічного розвитку окремих територій» на суму 10000000 

(десять мільйонів) грн. 00 коп.; 

2) збільшити річні планові показники по коду 41033900 «Освітня 

субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам» на суму 1403100 (один 

мільйон чотириста три тисячі сто) грн. 00 коп. 

 

2. Внести зміни у видаткову частину бюджету міста: 

1) по спеціальному фонду збільшити річні асигнування на суму 10000000 

(десять мільйонів) грн. 00 коп. по головному розпоряднику бюджетних коштів 

КВК 02 «Виконавчий комітет міської ради» по КПКВ 0216013 «Забезпечення 

діяльності водопровідно-каналізаційного господарства» КЕКВ 3210 

«Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)»: 

реконструкція каналізаційних очисних споруд потужністю 12000                  

м. кв./добу в місті Старокостянтинові Хмельницької області на суму 8520000 

(вісім мільйонів п’ятсот двадцять тисяч) грн. 00 коп.; 
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розробка проектно-кошторисної документації з реконструкції 

каналізаційних очисних споруд потужністю 12000 м. кв./добу в місті 

Старокостянтинові Хмельницької області (стадія Р) на суму 1480000 (один 

мільйон чотириста вісімдесят тисяч) грн. 00 коп. 

2) по загальному фонду бюджету міста: 

збільшити річні асигнування на суму 1403100 (один мільйон чотириста 

три тисячі сто) грн. 00 коп. по головному розпоряднику бюджетних коштів 

КВК 06 «Управління освіти виконавчого комітету міської ради» по КПКВ 

0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними 

закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), 

спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами», в тому числі: 

КЕКВ 2111 «Заробітна плата» на суму 1150082 (один мільйон сто 

п’ятдесят тисяч вісімдесят дві) грн. 00 коп.; 

КЕКВ 2120 «Нарахування на заробітну плату» на суму 253018 (двісті 

п’ятдесят три тисячі вісімнадцять) грн. 00 коп. 

по головному розпоряднику бюджетних коштів КВК 08 «Управління 

соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради» здійснити 

перерозподіл бюджетних асигнувань: 

зменшити річні планові призначення по коду 3083 «Надання допомоги по 

догляду за особою з інвалідністю І чи II групи внаслідок психічного розладу» 

на суму 50000 (п’ятдесят тисяч) грн. 00 коп.; 

збільшити річні планові призначення по коду 3082 «Надання державної 

соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з 

інвалідністю державної соціальної допомоги на догляд» на суму 50000 

(п’ятдесят тисяч) грн. 00 коп. 

 

3. Головним розпорядникам бюджетних коштів КВК 02 «Виконавчий 

комітет міської ради» (Авраменко Л.Г.), КВК 06 «Управління освіти 

виконавчого комітету міської ради» (Пасічник А.П.), КВК 08 «Управління 

соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради» 

(Шабельник Н.І.) провести зміни в кошторисах та паспортах бюджетних 

програм на 2018 рік. 

 

 

 

Міський голова                                  підпис                             М. Мельничук 


