
 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

26 грудня 2019 року 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
Старокостянтинів   № 397/2019–р 

 

 

Про зменшення обсягу доходів і 

видатків, перерозподіл окремих 

видатків бюджету міста на 2019 рік 
 

 

Відповідно до розпоряджень голови Хмельницької обласної державної 

адміністрації від 23.12.2019 № 897/2019-р «Про зменшення обсягу доходів та 

видатків обласного бюджету на 2019 рік», від 23.12.2019 № 898/2019-р «Про 

зменшення обсягу доходів та видатків обласного бюджету на 2019 рік», від 

24.12.2019 № 899/2019-р «Про зменшення обсягу доходів та видатків 

обласного бюджету на 2019 рік», листів головного розпорядника бюджетних 

коштів - управління соціального захисту населення виконавчого комітету 

Старокостянтинівської міської ради, які зареєстровані у фінансовому 

управлінні виконавчого комітету міської ради 24.12.2019 за № 04/1137/2019, 

26.12.2019 за № 04/1145/2019, керуючись ст. 42 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»: 

 

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

2019 рік: 

1) 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 

водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та 

прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, 

поводження з побутовими відходами (вивезення побутових відходів) та 

вивезення рідких нечистот, внесків за встановлення, обслуговування та заміну 

вузлів комерційного обліку води та теплової енергії, абонентського 

обслуговування для споживачів комунальних послуг, що надаються у 

багатоквартирних будинках за індивідуальними договорами за рахунок 

відповідної субвенції з державного бюджету» на суму 86400 (вісімдесят шість 

тисяч чотириста) грн 00 коп.; 

2) 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- 
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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, 

підтримку малих групових будинків за рахунок відповідної субвенції з 

державного бюджету» на суму 54753 (п’ятдесят чотири тисячі сімсот п’ятдесят 

три) грн 00 грн.  

 

2. Внести зміни у видаткову частину загального фонду бюджету міста на 

2019 рік по головному розпоряднику бюджетних коштів КВК 08 «Управління 

соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради»: 

1) зменшити річну суму бюджетних призначень по КПКВ 0813011 

«Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям 

громадян відповідно до законодавства» КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» 

на суму 86400 (вісімдесят шість тисяч чотириста) грн 00 коп.; 

2) зменшити річні бюджетні призначення  по КПКВ 0813230 «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, підтримку малих групових будинків за рахунок відповідної 

субвенції з державного бюджету» КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» на 

суму 54753 (п’ятдесят чотири тисячі сімсот п’ятдесят три) грн 00 коп. 

 

3. Здійснити перерозподіл річних бюджетних призначень: 

1) збільшити річні призначення по КПКВ 3021 «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 355 (триста п’ятдесят п’ять) грн 56 коп.; 

2) зменшити річні призначення по КПКВ 3022 «Надання субсидій 

населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого 

пічного побутового палива і скрапленого газу» КЕКВ 2730 «Інші виплати 

населенню» на суму 355 (триста п’ятдесят п’ять) грн 56 коп.  

 

4. Головному розпоряднику бюджетних коштів КВК 08 «Управління 

соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради» (Наталія 

ШАБЕЛЬНИК) провести зміни в кошторисах та паспортах бюджетних  

програм на 2019 рік.  

 

5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника 
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міського голови, начальника фінансового управління виконавчого комітету 

міської ради Валентина КАМІНСЬКА. 

 

 

 

Міський голова                      підпис                                   Микола МЕЛЬНИЧУК 

 

 


