
 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
 

20 серпня  2018 року  Старокостянтинів   № 279/2018-р 

 

Про збільшення обсягу дохідної та 

видаткової частин бюджету міста на 

2018 рік 
 

 

Відповідно до розпорядження голови Хмельницької обласної державної 

адміністрації від 09.08.2018 № 619/2018-р «Про розподіл видатків обласного 

бюджету на 2018 рік», розпорядження голови Хмельницької обласної 

державної адміністрації від 10.08.2018 № 621/2018-р «Про перерозподіл 

видатків обласного бюджету на 2018 рік», керуючись ст. 42 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні»: 

 

1. Внести зміни у загальний фонд дохідної частини бюджету міста на  

2018 рік: 

1) передбачити 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 334762 (триста тридцять 

чотири тисячі сімсот шістдесят дві) грн. 00 коп.; 

2) зменшити річні призначення по коду 41050300 «Субвенція з місцевого 

бюджету на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, 

особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з 

інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної 

соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного 

віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за 

особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, 

компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за 

особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80 річного віку, 

за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету» на суму 767710 

(сімсот шістдесят сім тисяч сімсот десять) грн. 00 коп. 

 

2. Внести зміни у видаткову частину бюджету міста на 201 8 рік: 
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2. по загальному фонду по головному розпоряднику бюджетних коштів 

КВК 08 «Управління соціального захисту населення виконавчого комітету 

міської ради» по КПКВ 0813043 «Надання допомоги при народженні дитини» 

КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» зменшити річні асигнування на суму 

767710 (сімсот шістдесят сім тисяч сімсот десять) грн. 00 коп.; 

2. по спеціальному фонду 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» передбачити річні призначення в сумі 334762 (триста тридцять 

чотири тисячі сімсот шістдесят дві) грн. 00 коп.; 

3) по головному розпоряднику бюджетних коштів КВК 02 «Виконавчий 

комітет міської ради» по загальному фонду по міській Програмі охорони 

здоров’я на 2018-2020 роки: 

по коду 0180 «Інша діяльність у сфері державного управління» КЕКВ 

2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не 

віднесені до заходів розвитку» зменшити річні асигнування в сумі 250000 

(двісті п’ятдесят тисяч) грн. 00 коп. (придбання медикаментів та 

перев’язувальних засобів по Старокостянтинівській центральній районній 

лікарні); 

по коду 9770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» КЕКВ 2620 «Поточні 

трансферти органам державного управління інших рівнів» збільшити річні 

асигнування на суму 250000 (двісті п’ятдесят тисяч) грн. 00 коп. (придбання 

медикаментів та перев’язувальних засобів по Старокостянтинівській 

центральній районній лікарні). 

 

3. Головним розпорядникам бюджетних коштів КВК 02 «Виконавчий 

комітет міської ради» (Авраменко Л.Г.), 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 

 


