
 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
 

27 березня 2019 року  Старокостянтинів   № 105/2019-р 

 

Про перерозподіл видатків та 

збільшення обсягу дохідної та 

видаткової частин бюджету міста 

на 2019 рік 

 

Відповідно до розпорядження голови Хмельницької обласної державної 

адміністрації від 14.03.2019 № 172/2019-р «Про перерозподіл видатків та 

збільшення обсягу доходів та видатків обласного бюджету на 2019 рік» та 

розпорядження голови Хмельницької обласної державної адміністрації від 

15.03.2019 № 181/2019-р «Про збільшення обсягу доходів та видатків 

обласного бюджету на 2019 рік, керуючись ст. 42 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»: 

 

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

2019 рік, затвердивши річні планові показники по коду 41051400 «Субвенція з 

місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної 

середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з 

державного бюджету» у сумі 707628 (сімсот сім тисяч шістсот двадцять вісім) 

грн. 00 коп. 

 

2.  Внести зміни у видаткову частину бюджету міста на 2019 рік по 

головному розпоряднику бюджетних коштів КВК 06 «Управління освіти 

виконавчого комітету міської ради»: 

1)  по загальному фонду: 

передбачити річні асигнування в сумі 31351 (тридцять одна тисяча триста 

п’ятдесят одна) грн. 00 коп. по КПКВ 0611020 «Надання загальної середньої 

освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в тому числі школою-

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

гімназіями, колегіумами» КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» на здійснення 

витрат на відрядження для підвищення кваліфікації вчителів, асистентів 

вчителів закладів загальної середньої освіти з інклюзивним та інтегрованим 

навчанням, директорів закладів загальної середньої освіти, заступників 

директорів з навчально - виховної (навчальної, виховної) роботи у початковій 

школі (або структурному підрозділі іншого закладу, що забезпечує початкову 

освіту); 
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зменшити річні призначення на суму 43556 (сорок три тисячі п’ятсот 

п’ятдесят шість) грн. 00 коп. по КПКВ 0611020 «Надання загальної середньої 

освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в тому числі школою-

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

гімназіями, колегіумами», з них: 35510 (тридцять п’ять тисяч п’ятсот десять) 

грн. 00 коп. по КЕКВ 2111 «Заробітна плата», 8046 (вісім тисяч сорок шість) 

грн. 00 коп. по КЕКВ 2120 «Нарахування на заробітну плату»;  

2)  по спеціальному фонду: 

передбачити річні асигнування у сумі 676277 (шістсот сімдесят шість 

тисяч двісті сімдесят сім) грн. 00 коп. по КПКВ 0611020 «Надання загальної 

середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в тому числі 

школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, 

ліцеями, гімназіями, колегіумами» КЕКВ 3110 «Придбання обладнання 

придбання і предметів довгострокового користування», з них: 399246 (триста 

дев’яносто дев’ять тисяч двісті сорок шість) грн. 00 коп. на закупівлю сучасних 

меблів для початкових класів нової української школи, 157561 (сто п’ятдесят 

сім тисяч п’ятсот шістдесят одна) грн. 00 грн. на за купівлю дидактичних 

матеріалів для учнів початкових класів, що навчаються за новими методиками 

відповідно до Концепції «Нова українська школа» згідно з переліком, 

затвердженим Міністерством освіти і науки, 119470 (сто дев’ятнадцять тисяч 

чотириста сімдесят) грн. 00 коп. на закупівлю комп’ютерного обладнання, 

відповідного мультимедійного контенту для початкових класів нової 

української школи; 

збільшити річні призначення на суму 43556 (сорок три тисячі п’ятсот 

п’ятдесят шість) грн. 00 коп. по КПКВ 0611020 «Надання загальної середньої 

освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в тому числі школою-

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

гімназіями, колегіумами» КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів 

довгострокового користування» на оснащення кабінетів інклюзивно–

ресурсного центру. 

 

3.  Головному розпоряднику бюджетних коштів КВК 06 «Управління 

освіти виконавчого комітету міської ради» (Пасічник А.П.) провести зміни у 

кошторисі та паспорті бюджетної програми на 2019 рік. 

 

 

 

Перший заступник 

міського голови                                    підпис                                          В. Богачук 

 


