
 

 
 

СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 
 

 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

_04 лютого 2021___ року                 Старокостянтинів                       № ____31/2021-р_____ 

 

 

Про внесення змін до бюджету 

Старокостянтинівської міської 

територіальної громади на 2021 рік 

 

 

Згідно статті 71 Бюджетного кодексу України, пункту 13 рішення міської 

ради від 28 грудня 2020 року № 11/2/VIІI «Про бюджет Старокостянтинівської 

міської територіальної громади на 2021 рік», керуючись статтею 42 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні»:  

 

1. Внести зміни у видаткову частину загального фонду бюджету міської 

територіальної громади в частині розподілу видатків у сумі 386520 (триста 

вісімдесят шість тисяч п’ятсот двадцять) гривень 00 копійок на виконання 

заходів Програми охорони здоров’я Старокостянтинівської міської 

територіальної громади на 2021 – 2023 роки згідно з додатком 1. 

 

2. Внести зміни у видаткову частину спеціального фонду бюджету міської 

територіальної громади в частині розподілу видатків на суму 4686933 (чотири 

мільйони шістсот вісімдесят шість тисяч дев’ятсот тридцять три) гривні 87 

копійок нерозподіленого резерву на здійснення заходів на будівництво, 

реставрацію та капітальний ремонт об’єктів виробничої, комунікаційної та 

соціальної інфраструктури згідно з додатком 2. 

 

3. Внести зміни у видаткову частину спеціального фонду бюджету міської 

територіальної громади, передбачивши річні асигнування по КПКВ 0212010 

«Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» КЕКВ 3210 

«Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) на суму 

1880000 (один мільйон вісімсот вісімдесят тисяч) гривень 00 копійок на 

придбання системи портативної ультразвукової діагностичної Logiiq E 

(експертного класу) в комплекті. 

 

4. Головним розпорядникам бюджетних коштів КВК 02 «Виконавчий 

комітет міської ради» (Людмила АВРАМЕНКО), КВК 06 «Управління освіти 
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виконавчого комітету міської ради» (Анатолій ПАСІЧНИК), КВК 10 

«Управління культурної політики і ресурсів виконавчого комітету міської 

ради» (Олександр АФАНАСЬЄВ) провести зміни в кошторисах та паспортах 

бюджетних програм на 2021 рік. 

 

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів Старокостянтинівської 

міської ради, начальника фінансового управління виконавчого комітету 

Старокостянтинівської міської ради Валентину КАМІНСЬКУ. 

 

 

 

Міський голова                                підпис                            Микола МЕЛЬНИЧУК



 

Додаток 1 

до розпорядження міського голови  

04 лютого 2021 року № 31/2021-р 

 

Зміни 

до розподілу видатків бюджету Старокостянтинівської міської 

територіальної громади на 2021 рік по загальному фонду 

 

№ 

з/п 
КПКВ 

Отримувач 

бюджетних 

коштів  

Назва товару,  

робіт чи послуг 

Номер та 

дата 

укладеного 

договору 

Сума 

заборгова-

ності, грн 

  0200000 
Виконавчий комітет міської ради 

(головний розпорядник) 
386520,00 

  0210000 
Виконавчий комітет міської ради 

(відповідальний виконавець) 
386520,00 

1 0212152 
ТОВ  

«Торг-Лідер» 

Придбання 

хлорного вапна 

Договір від 

02 листопада 

2020 року   

№ 21314  

49000,00 

2 0212152 
ТОВ  

«Торг-Лідер» 

Придбання 

засобів 

індивідуального 

захисту, 

дезинфікуючих 

засобів 

Договір від 

23 жовтня 

2020 року   

№ 20200  
300000,00 

3 0212152 
ТОВ  

«Торг-Лідер» 

Придбання 

тонометрів 

Договір від 

08 грудня 

2020 року   

№ 21354  

37520,00 

ВСЬОГО по загальному фонду 386520,00 

 

 

 

Керуючий справами 

виконавчого комітету 

Старокостянтинівської міської ради                 підпис        Наталія ШАБЕЛЬНИК



 

Додаток 2 

до розпорядження міського голови  

04 лютого 2021 року № 31/2021-р 

 

 

Зміни 

до розподілу видатків бюджету Старокостянтинівської міської 

територіальної громади на 2021 рік по спеціальному фонду 

 

№ 

з/п 
КПКВ 

Отримувач 

бюджетних 

коштів 

Назва товару, 

робіт чи послуг 

Номер та дата 

укладеного 

договору 

Сума 

заборгова-

ності, грн 

1 2 3 4 5 6 

  0200000 
Виконавчий комітет міської ради 

(головний розпорядник) 
919123,20 

  0210000 
Виконавчий комітет міської ради 

(відповідальний виконавець) 
919123,20 

1 0217321 
ТОВ «Моноліт 

ЦМ» 

Капітальний 

ремонт ЗОШ      

І-ІІІ ступенів 

№ 5, вул. 

Пугачова, 3 

Договір від 11 

грудня 2018 

року № 360  

919123,20 

  
0600000 

Управління освіти виконавчого комітету міської 

ради (головний розпорядник) 
2940839,65 

  
0610000 

Управління освіти виконавчого комітету міської 

ради (відповідальний виконавець) 
2940839,65 

2 0611021 Спорт-прогрес 

Роботи по 

благоустрою 

території ЗНЗ    

№ 6 

Договір від 31 

липня 2020 

року  

№ 31/07-2  

1352988,85 

3 0611021 Спорт-прогрес 

Капітальний 

ремонт 

харчоблоку в 

ЗНЗ № 7 

Договір від 30 

липня 2020 

року  

№ 30/07-2  

665900,00 

4 0611021 Рост центр 

Капітальний 

ремонт покрівлі 

в ЗНЗ № 3 

Договір від 

 27 серпня 

2020 року  

№  

27-08/2020 

813424,80 

5 0611010 ПП Ніколайчук 

Будівництво 

павільйонів ДНЗ 

№ 1 та ДНЗ № 5 

Договір від  

16 квітня 2020 

року  

№ 16-04 

108526,00 



 

2 

Продовження додатка 

 

1 2 3 4 

 1000000 

Управління культурної політики і ресурсів 

виконавчого комітету міської ради 

(головний розпорядник) 

826971,02 

  

1010000 

Управління культурної політики і ресурсів 

виконавчого комітету міської ради 

(відповідальний виконавець) 

826971,02 

6 1014040 Український 

державний 

науково-

дослідний та 

проєктний 

інститут 

«УкрНДІпроект-

реставрація» 

Реставрація (з 

пристосуванням) 

пам’ятки 

архітектури 

національного 

значення 

«Замок. 1571 р.» 

(охор. № 765) в 

м. 

Старокостянти-

нові 

Хмельницької 

області, 

виготовлення 

ПКД 

Договір від 

18 липня 2018 

року 

№ 317-АВ 

225140,40 

7 1014040 Український 

державний 

науково-

дослідний та 

проєктний 

інститут 

«УкрНДІпроект-

реставрація» 

Реставрація (з 

пристосуванням) 

пам’ятки 

архітектури 

національного 

значення 

«Замок. 1571 р.» 

(охор. № 765) в 

м. 

Старокостянти-

нові 

Хмельницької 

області, 

виготовлення 

ПКД 

Договір від 

18 липня 2018 

року  

№ 314-АВ 

601830,62 

ВСЬОГО по спеціальному фонду 4686933,87 

 

Керуючий справами 

виконавчого комітету 

Старокостянтинівської міської ради               підпис          Наталія ШАБЕЛЬНИК 


