
 
 

СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 
 

 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

16 квітня 2020__ року                     Старокостянтинів                      № ____118/2020-р____ 

 

 

Про збільшення обсягу доходів та 

видатків, перерозподіл окремих видатків 

бюджету міста на 2020 рік 

 

 

Відповідно до Меморандуму про співпрацю між Львівською міською 

радою та Старокостянтинівською міською радою, розпорядження 

Львівського міського голови від 13 квітня 2020 року № 130 «Про 

фінансування об’єктів з бюджету розвитку міського бюджету м. Львова», 

листів головних розпорядників бюджетних коштів: управління освіти 

виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради, виконавчого 

комітету Старокостянтинівської міської ради, які зареєстровані у 

фінансовому управлінні виконавчого комітету міської ради 14 квітня 2020 

року відповідно за № 02-354/2020 та за № 02-353/2020, листа одержувача 

бюджетних коштів комунального ремонтно – будівного шляхового 

підприємства, який зареєстрований у фінансовому управлінні виконавчого 

комітету міської ради  16 квітня 2020 року за № 02-360/2020, керуючись 

статтею 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»: 

 

1. Внести зміни в дохідну частину бюджету міста на 2020 рік, 

збільшивши річні планові показники спеціального фонду по коду 41053900 

«Інші субвенції з місцевого бюджету» на суму 1324555 (один мільйон триста 

двадцять чотири тисячі п’ятсот п’ятдесят п’ять) грн 00 коп. (черговий транш 

субвенції з Львівського міського бюджету). 

        

        2. Внести зміни у видаткову частину бюджету міста на 2020 рік: 

1) по головному розпоряднику бюджетних коштів КВК 02 «Виконавчий 

комітет міської ради»: 

        по спеціальному фонду збільшити річні асигнування по одержувачу 

бюджетних коштів комбінату комунальних підприємств на суму 1324555 

(один мільйон триста двадцять чотири тисячі п’ятсот п’ятдесят п’ять) грн 00 

коп. по КПКВ 0218312 «Утилізація відходів» КЕКВ 3210 «Капітальні 

трансферти підприємствам (установам, організаціям) (черговий транш  
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субвенції з Львівського міського бюджету); 

по загальному фонду здійснити перерозподіл планових асигнувань по 

КПКВ 0210150 «Організаційне, інформаційно – аналітичне та матеріально – 

технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної в 

місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської ради» на суму 

199000 (сто дев’яносто дев’ять тисяч) грн 00 коп., зменшивши річні плани по 

КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)», збільшивши річні плани по 

КЕКВ 2271 «Оплата теплопостачання»; 

здійснити перерозподіл планових асигнувань по КПКВ 0217461 

«Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури 

за рахунок коштів місцевого бюджету» на суму 5000000 (п’ять мільйонів) грн     

00 коп., зменшивши по спеціальному фонду по КЕКВ 3210 «Капітальні 

трансферти підприємства (установам, організаціям)», збільшивши по 

загальному фонду по КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти 

(установам, організаціям)»; 

2) по головному розпоряднику бюджетних коштів КВК 06 «Управління 

освіти виконавчого комітету міської ради» по субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам із 

особливими освітніми потребами здійснити перерозподіл планових 

асигнувань: 

зменшити річні плани по КПКВ 0611020 «Надання загальної середньої 

освіти закладами загальної середньої освіти» по КЕКВ 2111 «Заробітна 

плата» на суму 13800 (тринадцять тисяч вісімсот) грн 00 коп. та по КЕКВ 

2120 «Нарахування на заробітну плату» на суму 2817 (дві тисячі вісімсот 

сімнадцять) грн 00 коп.; 

збільшити річні плани  по КПКВ 0611010 «Надання дошкільної освіти» 

по КЕКВ 2111 «Заробітна плата» на суму 13800 (тринадцять тисяч вісімсот) 

грн  00 коп. та по КЕКВ 2120 «Нарахування на заробітну плату» на суму 2817 

(дві тисячі вісімсот сімнадцять) грн 00 коп. 

 

3. Головним розпорядникам  бюджетних коштів КВК 02 «Виконавчий 

комітет міської ради» (Людмила АВРАМЕНКО), КВК 06 «Управління освіти 

виконавчого комітету міської ради» (Анатолій ПАСІЧНИК) провести зміни в  

кошторисах та паспортах бюджетних програм на 2020 рік.  

 

4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника 

міського голови, начальника фінансового управління виконавчого комітету 

міської ради Валентину КАМІНСЬКУ. 

 

 

 

Міський голова                            підпис                           Микола МЕЛЬНИЧУК 

 


