
 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
 

23 жовтня 2018 року  Старокостянтинів   № 345/2018-р 

 

Про внесення змін до бюджету 

міста на 2018 рік 
 

 

Відповідно до розпорядження голови Хмельницької обласної державної 

адміністрації від 16.10.2018 № 739/2018-р «Про внесення змін до окремих 

розпоряджень голови обласної державної адміністрації», розпорядження 

міського голови від 18 жовтня 2018 року № 332/2018-рв «Про надання 

невикористаної частини чергової відпустки та частини чергової відпустки 

Мельничуку М.С.», керуючись ст. 42 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»: 

 

1) Внести зміни в загальний фонд дохідної частини бюджету міста на  

2018 рік, зменшивши річні планові показники по коду 41050900 «Субвенція з 

місцевого бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла 

та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до 

сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа за рахунок 

відповідної субвенції з державного бюджету» на суму 7 (сім) грн. 00 коп. 

 

2) Внести зміни по спеціальному фонду видаткової частини бюджету 

міста на 2018 рік: 

1)  по головному розпоряднику бюджетних коштів КВК 02 «Виконавчий 

комітет міської ради»: 

по КПКВ 0216083 «Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання 

житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, 

наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа» 

КЕКВ 3240 «Капітальні трансферти населенню» зменшити річні призначення в 

сумі 7 (сім) грн. 00 коп.; 

по КПКВ 0216013 «Забезпечення діяльності водопровідно-

каналізаційного господарства» КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти 

підприємствам (установам, організаціям)» зменшити річні призначення на 

суму 1253800 (один мільйон двісті п’ятдесят три тисячі вісімсот) грн. 00 коп., 

передбачивши їх по КПКВ 0218110 «Заходи із запобігання та ліквідації 
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надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха» КЕКВ 3210 «Капітальні 

трансферти підприємствам (установам, організаціям)»; 

2)  по головному розпоряднику бюджетних коштів КВК 06 «Управління 

освіти виконавчого комітету міської ради»: 

по КПКВ 06101020 «Надання загальної середньої освіти 

загальноосвітніми навчальними закладами» КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт 

інших об’єктів» зменшити на суму 60016 (шістдесят тисяч шістнадцять) грн. 

71 коп.; 

вивільнені асигнування направити на КПКВ 1015031 «Утримання та 

навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних 

шкіл» КЕКВ 3142 «Реконструкція та реставрація інших об’єктів». 

 

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.) провести зміни в 

кошторисах та паспортах бюджетних програм на 2018 рік. 

 

 

 

Перший заступник 

міського голови                              підпис                                         В. Богачук 

 

 


