
 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

20 квітня 2018 року  РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

Старокостянтинів   

№ 140/2018–р 

 

Про збільшення загального та 

спеціального фонду дохідної та 

видаткової частин бюджету міста на 

2018 рік 
 

 

Відповідно до рішення сесії Хмельницької обласної ради від 27 березня 

2018 року № 45-18/2018 «Про внесення змін до обласного бюджету на 

2018 рік», п. 11 рішення 24 сесії Старокостянтинівської міської ради від 22 

грудня 2017 року № 3 «Про бюджет міста на 2018 рік» розпорядження 

міського голови від 17 квітня 2018 року № 101/2018-рвс «Про відрядження 

Мельничука М.С., Бабюка В.М., Савіцького В.В.», керуючись ст. 42 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні»: 

 

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

2018 рік, затвердивши річні планові показники по коду 41051200 «Субвенція 

з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими 

освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету» 

в сумі 89500 (вісімдесят дев’ять тисяч п’ятсот) грн. 00 коп. 

 

2. Внести зміни у дохідну частину спеціального фонду бюджету міста 

на 2018 рік, затвердивши річні планові показники по коду 41051100 

«Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої 

субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду» в сумі 171406 (сто 

сімдесят одна тисяча чотириста шість) грн. 00 коп.  

 

3. Внести зміни у видаткову частину загального фонду бюджету міста 

на 2018 рік, збільшивши за рахунок субвенції з державного бюджету річні 

асигнування КПКВ 0611020 «Надання загальної середньої освіти 

загальноосвітніми навчальними закладам (в т. ч. школою - дитячим садком, 

інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, 

колегіумами» на суму 89500 (вісімдесят дев’ять тисяч п’ятсот) грн. 00 коп. на 

підтримку осіб з особливими освітніми потребами. 

 

4. Внести зміни у видаткову частину спеціального фонду бюджету міста
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на 2018 рік, збільшивши за рахунок залишку коштів освітньої субвенції з 

державного бюджету річні асигнування КПКВ 0611020 «Надання загальної 

середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою - 

дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, 

гімназіями, колегіумами» на суму 171406 (сто сімдесят одна тисяча чотириста 

шість) грн. 00 коп. на придбання персонального комп’ютера/ноутбука та 

техніки для друкування, копіювання, сканування та ламінування з 

витратними матеріалами для початкової школи. 

 

5. Головному розпоряднику бюджетних КВК 06 «Управління освіти 

виконавчого комітету міської ради» (Пасічник А.П.), провести зміни в 

кошторисах та паспортах бюджетних програм на 2018 рік. 

 

 

 

Заступник міського голови, 

начальник фінансового управління  

виконавчого комітету міської ради                      підпис                 В. Камінська 

 
 

 

 

 


