
 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
 

14 грудня 2018 року  Старокостянтинів   № 405/2018-р 

 

Про збільшення (зменшення) обсягу 

доходів і видатків, перерозподіл 

окремих видатків бюджету міста на 

2018 рік 
 

 

Відповідно до службового розпорядження Департаменту фінансів 

Хмельницької обласної державної адміністрації від 06.12.2018 № 187, 

звернення головного розпорядника бюджетних коштів - управління 

соціального захисту населення виконавчого комітету Старокостянтинівської 

міської ради від 07.12.2018 № 04/6570/18, яке зареєстроване в фінансовому 

управлінні виконавчого комітету міської ради 07.12.2018 № 04-1189/2018, 

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

 

1) Внести зміни у дохідну частину загального фонду бюджету міста на 

2018 рік, зменшивши річні планові показники по субвенції з державного 

бюджету по коду 41050200 «Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг 

та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного 

побутового палива і скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з 

державного бюджету» на суму 14962 (чотирнадцять тисяч дев’ятсот шістдесят 

дві) грн. 61 коп. 

 

2) Внести зміни у видаткову частину загального фонду бюджету міста по 

головному розпоряднику бюджетних коштів КВК 08 «Управління соціального 

захисту населення виконавчого комітету міської ради», зменшивши річні 

призначення по КПКВ 0813022 «Надання субсидій населенню для 

відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового 

палива і скрапленого газу» КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» на суму 

14962 (чотирнадцять тисяч дев’ятсот шістдесят дві) грн. 61 коп. 

 

3) Здійснити перерозподіл бюджетних призначень видаткової частини 

загального фонду бюджету міста на 2018 рік: 

1) збільшити річні призначення по КПКВ 0813021 «Надання пільг на 
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придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 

окремим категоріям громадян відповідно до законодавства» КЕКВ 2730 «Інші 

виплати населенню» на суму 1180 (одна тисяча сто вісімдесят) грн. 96 коп.; 

2) зменшити річні призначення по КПКВ 0813022 «Надання субсидій 

населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого 

пічного побутового палива і скрапленого газу» КЕКВ 2730 «Інші виплати 

населенню» на суму 1180 (одна тисяча сто вісімдесят) грн. 96 коп. 

 

4. Головному розпоряднику бюджетних коштів 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 

 

 


