
 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

21 жовтня 2019 року 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
Старокостянтинів   № 320/2019–р 

 

 

Про збільшення (зменшення) 

обсягу доходів і видатків 

бюджету міста на 2019 рік 

 

 

Відповідно до рішення виконавчого комітету Львівської міської ради від 

18 жовтня 2019 року № 972 «Про надання субвенції місцевим бюджетам», 

листів Департаменту фінансів Хмельницької обласної державної адміністрації, 

які зареєстровані в фінансовому управлінні виконавчого комітету 

Старокостянтинівської міської ради 17 жовтня 2019 року за № 04-173/2019,     

№ 04-174/2019, листа головного розпорядника бюджетних коштів управління 

соціального захисту населення виконавчого комітету Старокостянтинівської 

міської ради, який зареєстрований в фінансовому управлінні виконавчого 

комітету Старокостянтинівської міської ради 18 жовтня 2019 року за                

№ 04-895/2019, керуючись ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні»: 

 

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

2019 рік: 

1) збільшити річні планові показники по коду 41050100 «Субвенція з 

місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на 

оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і 

водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та 

прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, 

поводження з побутовими відходами (вивезення побутових відходів) та 

вивезення рідких нечистот, внесків за встановлення, обслуговування та заміну 

вузлів комерційного обліку води та теплової енергії, абонентського 

обслуговування для споживачів комунальних послуг, що надаються в 

багатоквартирних будинках за індивідуальними договорами за рахунок 

відповідної субвенції з державного бюджету» на суму 1700000 (один мільйон 

сімсот тисяч) грн 00 коп.; 

2) зменшити річні планові показники по коду 41050700 «Субвенція з 

місцевого бюджету на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам- 
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вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих 

будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом «гроші ходять за 

дитиною» та оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату 

соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя за 

рахунок відповідної субвенції з державного бюджету» на суму 20971 (двадцять 

тисяч дев’ятсот сімдесят одна) грн 00 коп.; 

3) збільшити річні планові показники спеціального фонду по коду 

41053900 «Інші субвенції з місцевого бюджету» на суму 1534485 (один мільйон 

п’ятсот тридцять чотири тисячі чотириста вісімдесят п’ять) грн 00 коп. 

(черговий транш іншої субвенції з Львівського міського бюджету). 

 

2. Внести зміни в видаткову частину бюджету міста на 2019 рік: 

1) по головному розпоряднику бюджетних коштів КВК 08 «Управління 

соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради» по 

загальному фонду: 

збільшити річну суму бюджетних призначень по КПКВ 0813011 «Надання 

пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян 

відповідно до законодавства» КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» на суму 

1641522 (один мільйон шістсот сорок одна тисяча п’ятсот двадцять дві) грн     

49 коп. та по КПКВ 0813012 «Надання субсидій на оплату житлово-

комунальних послуг» КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» на суму 58477 

(п’ятдесят вісім тисяч чотириста сімдесят сім) грн 51 коп.; 

зменшити суму бюджетних призначень по КПКВ 0813230 «Виплата 

державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і 

прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках 

сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом «гроші ходять за дитиною» 

та оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної 

допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя» КЕКВ 2730 

«Інші виплати населенню» на суму 20971 (двадцять тисяч дев’ятсот сімдесят 

одна) грн 00 коп.; 

2) по головному розпоряднику бюджетних коштів КВК 02 «Виконавчий 

комітет міської ради» по спеціальному фонду, збільшивши річні асигнування 

по одержувачу бюджетних коштів комбінату комунальних підприємств на суму 

1534485 (один мільйон п’ятсот тридцять чотири тисячі чотириста вісімдесят 

п’ять) грн 00 коп. по КПКВ 0218312 «Утилізація відходів» (черговий транш 

іншої субвенції з Львівського міського бюджету) КЕКВ 3210 «Капітальні 

трансферти підприємствам (установам, організаціям).  

 

3. Головним розпорядникам бюджетних коштів: КВК 02 «Виконавчий 

комітет міської ради» (Авраменко Л.Г.), КВК 02 «Управління соціального 

захисту населення виконавчого комітету міської ради» (Шабельник Н.І.) 

провести зміни в кошторисах та паспортах бюджетних програм на 2019 рік. 
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4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника 

міського голови, начальника фінансового управління виконавчого комітету 

міської ради Камінську В.К. 

 

 

 

Міський голова                                     підпис                                    М. Мельничук 

 


