
 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
 

22 грудня 2018 року  Старокостянтинів   № 412/2018-р 

 

Про збільшення (зменшення) обсягу 

доходів і видатків, перерозподіл 

окремих видатків бюджету міста на 

2018 рік 
 

 

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від                    

05 грудня 2018 року № 934-р «Деякі питання розподілу у 2018 році субвенції 

з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо 

соціального - економічного розвитку окремих територій», розпорядження 

голови Хмельницької обласної державної адміністрації від 20 грудня              

2018 року № 887/2018-р, звернень, які зареєстровані в фінансовому 

управлінні виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради                   

19 грудня 2018 року за № 04-1230/2018, 21 грудня 2018 року за                      

№ 02-1234/2018, головного розпорядника бюджетних коштів управління 

соціального захисту населення виконавчого комітету Старокостянтинівської 

міської ради, керуючись ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні»: 

 

1. Внести зміни до дохідної частини загального фонду бюджету міста 

на 2018 рік: 

1) збільшити річні планові показники по коду 41034500 «Субвенція з 

державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо 

соціально-економічного розвитку окремих територій» на суму 30000000 

(тридцять мільйонів) грн. 00 коп.; 

2) збільшити річні планові показники по коду 41050200 «Субвенція з 

місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на 

придбання твердого та рідкого пічного  побутового палива і скрапленого газу 

за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету» на суму 5409 (п’ять 

тисяч чотириста дев’ять) грн. 61 коп.; 

3) зменшити 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 
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водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та 

прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком,  

вивезення побутового сміття та рідких нечистот за рахунок відповідної 

субвенції з державного бюджету» на суму 8688000 (вісім мільйонів шістсот 

вісімдесят вісім тисяч) грн. 00 коп.; 

4) зменшити річні планові показники по коду 41050300 «Субвенція з 

місцевого бюджету на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим 

сім’ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з 

інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної 

соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного 

віку, але не набула права на пенсійну виплату, та допомоги по догляду за 

особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, 

компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за 

особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку 

за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету» на суму 8416860 

(вісім мільйонів чотириста шістнадцять тисяч вісімсот шістдесят) грн. 00 

коп.; 

5) 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 – вихователям і прийомним батькам за надання 

соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за 

принципом «гроші ходять за дитиною», 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 35520 (тридцять п’ять тисяч п’ятсот   

двадцять) грн. 00 грн.  

 

2. Внести зміни у видаткову частину загального фонду бюджету міста 

на 2018 рік по головному розпоряднику бюджетних коштів КВК 08 

«Управління соціального захисту населення виконавчого комітету міської 

ради»: 

1) збільшити річні призначення: 

по КПКВ 0813021 «Надання пільг на придбання твердого та рідкого 

пічного побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям громадян 

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

818 (вісімсот вісімнадцять) грн. 98 коп.; 

по КПКВ 0813022 «Надання субсидій населенню для відшкодування 

витрат на  придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і 

скрапленого газу» КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» на суму 4590 

(чотири тисячі п’ятсот дев’яносто) грн. 63 коп. 

2) зменшити річні призначення: 
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по КПКВ 0813012 «Надання субсидій населенню для відшкодування 

витрат на оплату житлово-комунальних послуг» КЕКВ 2730  «Інші виплати 

населенню» на суму 8688000 (вісім мільйонів шістсот вісімдесят вісім тисяч) 

грн. 00 коп.; 

по КПКВ 0813041 «Надання допомоги у зв’язку з вагітністю і 

пологами» КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» на суму 84995 (вісімдесят 

чотири тисячі дев’ятсот дев’яносто п’ять) грн. 00 коп.; 

по КПКВ 0813042 «Надання допомоги при усиновленні дитини» КЕКВ 

2730 «Інші виплати населенню» на суму 20280 (двадцять тисяч двісті 

вісімдесят) грн. 00 коп.; 

по КПКВ 0813043 «Надання допомоги при народженні дитини» КЕКВ 

2730 «Інші виплати населенню» на суму 4522369 (чотири мільйони п’ятсот 

двадцять дві тисячі триста шістдесят дев’ять) грн. 85 коп.; 

по КПКВ 0813044 «Надання допомоги на дітей, над якими встановлено 

опіку чи піклування» КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» на суму 187000 

(сто вісімдесят сім тисяч) грн. 00 коп.; 

по КПКВ 0813045 «Надання допомоги на дітей одиноким матерям» 

КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» на суму 311653 (триста одинадцять 

тисяч шістсот п’ятдесят три) грн. 35 коп.;  

по КПКВ 0813046 «Надання тимчасової державної допомоги дітям» 

КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» на суму 7200 (сім тисяч двісті) грн.  

00 коп.; 

по КПКВ 0813047 «Надання державної соціальної допомоги 

малозабезпеченим сім’ям» КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» на суму 

2553508 (два мільйони п’ятсот п’ятдесят три тисячі п’ятсот вісім) грн.                

79 коп.; 

по КПКВ 0813081 «Надання державної соціальної допомоги особам з 

інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю» на суму 375609 (триста 

сімдесят п’ять тисяч шістсот дев’ять) грн. 44 коп., з них: по КЕКВ 2240 

«Оплата послуг (крім комунальних)» на суму 500 (п’ятсот) грн. 00 коп., по 

КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» на суму 375109 (триста сімдесят п’ять 

тисяч сто дев’ять ) грн. 44 коп.; 

по КПКВ 0813082 «Надання державної соціальної допомоги особам, 

які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної 

допомоги на догляд» на суму 388 (триста вісімдесят вісім) грн. 69 коп., з них: 

по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» на суму 85 (вісімдесят 

п’ять) грн. 00 коп., по КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» на суму 303 

(триста три) грн. 69 коп.; 

по КПКВ 0813083 «Надання допомоги по догляду за особами з 

інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу» КЕКВ 2730 «Інші 

виплати населенню» на суму 262697 (двісті шістдесят дві тисячі шістсот 

дев’яносто сім) грн. 07 коп.; 
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по КПКВ 0813084 «Надання тимчасової державної соціальної 

допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не 

набула права на пенсійну виплату» КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» на 

суму 26000 (двадцять шість тисяч) грн. 00 коп.; 

по КПКВ 0813085 «Надання щомісячної компенсаційної виплати 

непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І 

групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку» КЕКВ 2730 «Інші 

виплати населенню» на суму 357 (триста п’ятдесят сім) грн. 81 коп.; 

по КПКВ 0813230 «Виплата державної соціальної допомоги на дітей – 

сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового 

забезпечення батькам – вихователям і прийомним батьками за надання 

соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях 

за принципом «гроші ходять за дитиною», оплату послуг із здійснення 

патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини 

в сім’ї патронатного вихователя» на суму 35520 (тридцять п’ять тисяч 

п’ятсот двадцять) грн. 00 коп. 

 

3. Здійснити перерозподіл річних бюджетних призначень видаткової 

частини загального фонду бюджету міста на 2018 рік по головному 

розпоряднику бюджетних коштів КВК 08 «Управління соціального захисту 

населення виконавчого комітету міської ради»: 

1) збільшити річні призначення по КПКВ 0813011 «Надання пільг на  

оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян 

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

411351 (чотириста одинадцять тисяч триста п’ятдесят одна) грн. 28 коп.; 

2) зменшити річні призначення по КПКВ 0813012 «Надання субсидій 

населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних 

послуг» КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» на суму 411351 (чотириста 

одинадцять тисяч триста п’ятдесят одна) грн. 28 коп.  

 

4. Збільшити річні асигнування по спеціальному фонду на суму               

30000000 (тридцять мільйонів) грн. 00 коп. по головному розпоряднику 

бюджетних коштів КВК 02 «Виконавчий комітет міської ради» по КПКВ  

0216013 «Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного 

господарства» КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам 

(установам, організаціям)»: 

реконструкція каналізаційних очисних споруд потужністю                      

5000 м. куб/добу (із збільшенням потужності до 12000 м. кв./добу) в                                   

м. Старокостянтинові Хмельницької області – 28610000 (двадцять вісім 

мільйонів шістсот десять тисяч) грн. 00 коп.; 

розробка проектно – кошторисної документації з реконструкції 

каналізаційних очисних споруд потужністю 5000 м. куб/добу (із збільшенням 
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потужності до 12000 м. кв./добу в м. Старокостянтинові Хмельницької 

області (стадія Р) – 1390000 (один мільйон триста дев’яносто тисяч) грн.              

00 коп.  

 

5. Головним  розпорядникам бюджетних коштів КВК 02 

«Виконавчий комітет міської ради» (Авраменко Л.Г.), КВК 08 

«Управління соціального захисту населення виконавчого комітету міської 

ради» (Шабельник Н.І.)  провести зміни в кошторисах та паспортах 

бюджетних програм на 2018 рік.  

 

 

 

Міський голова                                   підпис                              М. Мельничук 


