
 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
 

17 квітня 2019 року  Старокостянтинів   № 130/2019-р 

 

Про перерозподіл видатків 

бюджету міста на 2019 рік 

 

 

Відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 30 січня 2019 року 

№ 68 «Деякі питання надання послуги з догляду за дитиною до трьох років 

«муніципальна няня»», від 13 березня 2019 року за № 250 «Деякі питання 

надання соціальної підтримки багатодітним сім’ям» та звернень головного 

розпорядника бюджетних коштів - управління соціального захисту населення 

виконавчого комітету міської ради від 04 квітня 2019 року за № 04/1231/19, від 

09 квітня 2019 року за № 04/1285/19, які зареєстровані у фінансовому 

управлінні виконавчого комітету міської ради 05 квітня 2019 року за                 

№ 02-337/2019 та 08 квітня 2019 року за № 02-343/2019 відповідно, керуючись 

ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»: 

 

1. 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 річні призначення: 

по КПКВ 0813043 «Надання допомоги при народженні дитини» КЕКВ 

2730 «Інші виплати населенню» на суму 3039000 (три мільйони тридцять 

дев’ять тисяч) грн. 00 коп.; 

по КПКВ 0813047 «Надання державної соціальної допомоги 

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

900000 (дев’ятсот тисяч) грн. 00 коп.; 

по КПКВ 0813081 «Надання допомоги особам з інвалідністю з дитинства 

та дітям з інвалідністю» КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» на суму 400000 

(чотириста тисяч) грн. 00 коп.; 

2) передбачити планові асигнування: 

по КПКВ 0813049 «Відшкодування послуги з догляду за дитиною до трьох 

років «муніципальна няня»» КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» на суму 

39000 (тридцять дев’ять тисяч) грн. 00 коп.; 

по КПКВ 0813087 «Надання допомоги на дітей, які виховуються в 

багатодітних сім’ях» КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» на суму 4300000 
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(чотири мільйони триста тисяч) грн. 00 коп. 

 

2. Головному розпоряднику бюджетних коштів КВК 08 «Управління 

соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради»  

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

програм на 2019 рік. 

 

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника 

міського голови, начальника фінансового управління виконавчого комітету 

міської ради Камінську В.К. 

 

 

 

 

 

Міський голова                        підпис                                                М. Мельничук 

 


