
 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

20 листопада 2019 року 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
Старокостянтинів   № 354/2019–р 

 

 

Про перерозподіл видатків бюджету 

міста на 2019 рік 
 

 

Відповідно до листів відділу бухгалтерського обліку виконавчого 

комітету міської ради, які зареєстровані в фінансовому управлінні виконавчого 

комітету міської ради 22 жовтня 2019 року за № 02-918/2019, 18 листопада 

2019 року за № 04-185/2019, листа центру комплексної реабілітації для дітей з 

інвалідністю, який зареєстрований у фінансовому управлінні виконавчого 

комітету міської ради 05 листопада 2019 року за № 02-971/2019, листів 

управління соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради, 

які зареєстровані у фінансовому управлінні виконавчого комітету міської ради 

06 листопада 2019 року за № 02-974/1/2019, 08 листопада 2019 року за              

№ 02-989/2019, 15 листопада 2019 року за № 02-1001/1/2019, керуючись ст. 42 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»: 

 

1. Внести зміни у видаткову частину бюджету міста на 2019 рік: 

1) по головному розпоряднику бюджетних коштів КВК 02 «Виконавчий 

комітет міської ради»: 

по програмі «Спортивно – ігровий майданчик» по КПКВ 0215011 

«Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів 

спорту» зробити перерозподіл, зменшивши по загальному фонду річні 

асигнування на суму 9000 (дев’ять тисяч) грн 00 коп. та збільшивши їх по 

спеціальному фонду; 

по КПКВ 0210180 «Інша діяльність у сфері державного управління» по 

Комплексній програмі соціальної підтримки учасників АТО, операції 

Об’єднаних сил, членів їх сімей, сімей загиблих учасників АТО, операції 

Об’єднаних сил, постраждалих учасників Революції Гідності, учасників – 

добровольців, які брали участь у захисті територіальної цілісності та 

державного суверенітету на сході України  та вшанування пам’яті загиблих на 

2019-2023 роки зменшити річні плани на суму 250000 (двісті п’ятдесят тисяч) 

грн 00 коп. та збільшити на цю суму річні асигнування по Програмі щодо 

забезпечення заходів Старокостянтинівської міської ради та їх виконавчих 

органів на 2016-2020 роки; 
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2) по головному розпоряднику бюджетних коштів КВК 08 «Управління 

соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради»: 

по міській цільовій програмі надання допомоги соціально незахищеним 

верствам населення м. Старокостянтинова на 2015-2020 роки зробити 

перерозподіл річних асигнувань, зменшивши їх по загальному фонду на суму 

47980 (сорок сім тисяч дев’ятсот вісімдесят) грн 00 коп. та збільшивши по 

спеціальному фонду; 

по міській програмі соціального захисту населення до 2021 року по КПКВ 

0813160 «Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають 

соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з 

інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують 

сторонньої допомоги» зменшити річні асигнування на суму 28900 (двадцять 

вісім тисяч дев’ятсот) грн 00 коп.; 

по міській програмі підтримки сімей на період до 2020 року збільшити 

річні асигнування на суму 28900 (двадцять вісім тисяч дев’ятсот) грн 00 коп. 

по КПКВ 0813123 «Заходи державної політики з питань сім’ї»; 

по КПКВ 0813105 «Надання реабілітаційних послуг особам з 

інвалідністю та дітям з інвалідністю» зробити перерозподіл бюджетних 

асигнувань: 

зменшити річні плани по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання 

та інвентар» на суму 11000 (одинадцять тисяч) грн 00 коп., КЕКВ 2240 

«Оплата послуг (крім комунальних)» на суму 26000 (двадцять шість тисяч) грн                

00 коп., КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» на суму 3000 (три тисячі) грн 

00 коп.; 

збільшити річні плани по КЕКВ 02111 «Оплата праці» на суму 32500 

(тридцять дві тисячі п’ятсот) грн 00 коп. та по КЕКВ 2120 «Нарахування на 

оплату праці» на суму 7500 (сім тисяч п’ятсот) грн 00 коп. 

 

2. Головним розпорядникам бюджетних коштів КВК 02 «Виконавчий 

комітет міської ради» (Людмила АВРАМЕНКО), КВК 08 «Управління 

соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради» (Наталія 

ШАБЕЛЬНИК) провести зміни в кошторисах та паспортах бюджетних  

програм на 2019 рік.  

 

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника 

міського голови, начальника фінансового управління виконавчого комітету 

міської ради Валентину КАМІНСЬКУ. 

 

 

 

Міський голова                          підпис                                Микола МЕЛЬНИЧУК 

 

 


