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РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

_ 25 листопада  2021___ року                 Старокостянтинів                       № ____415/2021-р_____ 

 

 

Про перерозподіл окремих видатків 

бюджету Старокостянтинівської міської 

територіальної громади на 2021 рік 

 

 

Згідно зі статтею 78 Бюджетного кодексу України, пунктом 12 рішення 

Старокостянтинівської міської ради від 28 грудня 2020 року № 11/2/VIІI «Про 

бюджет Старокостянтинівської міської територіальної громади на 2021 рік», 

керуючись статтею 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»: 

 

1. Внести зміни до видаткової частини загального фонду бюджету 

Старокостянтинівської міської територіальної громади: 

1) по головному розпоряднику бюджетних коштів КВК 02 «Виконавчий 

комітет міської ради»: 

по КПКВ 0216030 «Організація благоустрою населених пунктів»                                        

КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, 

організаціям)» одержувачу бюджетних коштів комунальному підприємству 

комбінату комунальних підприємств Старокостянтинівської міської ради 

збільшити річні планові асигнування на суму 1920000 (один мільйон дев’ятсот 

двадцять тисяч) гривень 00 копійок; 

по КПКВ 0217461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та 

дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» КЕКВ 2610 

«Субсидії та поточні трансферти підприємства (установам, організаціям)» 

одержувачу бюджетних коштів комунальному підприємству «Ремонтно-будівне 

шляхове підприємство» Старокостянтинівської міської ради зменшити річні 

планові асигнування на суму 1500000 (один мільйон п’ятсот тисяч) гривень                      

00 копійок; 

по КПКВ 0218120 «Заходи з організації рятування на воді» КЕКВ 2282 

«Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені 

до заходів розвитку» одержувачу бюджетних коштів комунальній установі 

«Аварійно–рятувальна служба Старокостянтинівської міської ради» зменшити  

річні планові асигнування на суму 420000 (чотириста двадцять тисяч) гривень 
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00 копійок; 

2) по головному розпоряднику бюджетних коштів 06 «Управління освіти 

виконавчого комітету міської ради» по КПКВ 0611031 «Надання загальної 

середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої  

субвенції» зменшити річні планові асигнування по КЕКВ 2120 «Нарахування на 

заробітну плату» на суму 1077078 (один мільйон сімдесят сім тисяч сімдесят 

вісім) гривень 00 копійок та збільшити річні планові асигнування по                               

КЕКВ 2110 «Оплата праці» на суму 1077078 (один мільйон сімдесят сім тисяч 

сімдесят вісім) гривень 00 копійок. 

 

2. Головним розпорядникам бюджетних коштів КВК 02 «Виконавчий 

комітет міської ради (Людмила АВРАМЕНКО) та КВК 06 «Управління освіти 

виконавчого комітету міської ради» (Анатолій ПАСІЧНИК) провести зміни в  

кошторисах та  паспортах бюджетних  програм на 2021 рік.  

 

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів Старокостянтинівської 

міської ради, начальника фінансового управління виконавчого комітету 

Старокостянтинівської міської ради Валентину КАМІНСЬКУ. 

 

 

 

Міський голова                              підпис                            Микола МЕЛЬНИЧУК 


