
 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Старокостянтинів 
 

15 червня  2018 року  РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 211/2018-р 

 

Про збільшення обсягу дохідної 

та видаткової частин бюджету 

міста на 2018 рік 
 

Відповідно до розпорядження голови Хмельницької обласної державної 

адміністрації від 25.05.2018 № 483/2018-р «Про збільшення обсягу доходів та 

видатків загального фонду обласного бюджету на 2018 рік та розподіл коштів 

субвенції місцевим бюджетам», розпорядження міського голови від 13 червня 

2018 року № 179/2018-рвс «Про відрядження Мельничука М.С., 

Савіцького В.В.», керуючись ст. 42 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»: 

 

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

2018 рік, затвердивши річні планові показники по коду 41050400 «Субвенція з 

місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання 

жилі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами 5-8 пункту 1 

статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 

захисту», для осіб з інвалідністю І-ІІ групи, яка настала внаслідок поранення, 

контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі 

в антитерористичній операції, забезпечення її проведення, визначених 

пунктами 11-14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів 

війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення 

житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету в сумі 

796368 (сімсот дев’яносто шість тисяч триста шістдесят вісім) грн. 13 коп. 

 

2. Внести зміни у видаткову частину спеціального фонду бюджету міста 

на 2018 рік, передбачивши річні асигнування в сумі 796368 (сімсот дев’яносто 

шість тисяч триста шістдесят вісім) грн. 13 коп. по головному розпоряднику 

бюджетних коштів КВК 08 «Управління соціального захисту населення 

виконавчого комітету міської ради» по КПКВ 0813221 «Грошова компенсація 

за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, 

визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус 

ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю І-ІІ 

групи, КЕКВ 3240 «Капітальні трансферти населенню».
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3. Головному розпоряднику бюджетних коштів КВК 08 «Управління 

соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради» 

(Шабельник Н.І.) провести зміни в кошторисі та паспорті бюджетної програми 

на 2018 рік. 

 

 

 

Перший заступник 

міського голови                                                                                          В. Богачук 

 

 


