
 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

22 липня 2019 року 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
Старокостянтинів   № 226/2019–р 

 

 

Про збільшення (зменшення) 

обсягу доходів і видатків бюджету 

міста на 2019 рік 
 

 

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 10 липня 

2019 року № 500-р «Деякі питання розподілу у 2019 році субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо 

соціально – економічного розвитку окремих територій», голови Хмельницької 

обласної державної адміністрації від 05 липня 2019 року № 484/2019-р «Про 

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

розпорядження голови Хмельницької обласної державної адміністрації від              

05 липня 2019 року № 485/2019-р «Про збільшення обсягу доходів та видатків 

обласного бюджету на 2019 рік», розпорядження міського голови від 01 липня 

2019 року № 195/2019-рв «Про надання частини чергової відпустки 

Мельничуку М.С. та надання права першого підпису Богачуку В.В.», листа 

Департаменту фінансів Хмельницької обласної державної адміністрації від 08 

липня 2019 року № 02.02-21/11202, який зареєстрований у фінансовому 

управлінні виконавчого комітету міської ради 08 липня 2019 року за                     

№ 02-125/2019, листа Департаменту фінансів Хмельницької обласної 

державної адміністрації від 17 липня 2019 року № 04.01-16/1172, який 

зареєстрований у фінансовому управлінні виконавчого комітету міської ради 

17 липня 2019 року за № 04-129/2019, звернення головного розпорядника 

бюджетних коштів управління соціального захисту населення виконавчого 

комітету Старокостянтинівської міської ради, яке зареєстроване у 

фінансовому управлінні виконавчого комітету міської ради 19 липня                 

2019 року за № 04-642/2019, керуючись ст. 42 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»: 

 

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

2019 рік: 

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

державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо 
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соціально-економічного розвитку окремих територій» на суму 30000000 

(тридцять мільйонів) грн. 00 коп.; 

2) передбачити річні планові показники по коду 41050400 «Субвенція з 

місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для 

отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених абзацами 5 - 8 пункту 

1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 

захисту", для осіб з інвалідністю I - II групи, яка настала внаслідок поранення, 

контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі 

в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із 

забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної 

агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні 

їх здійснення, визначених пунктами 11 - 14 частини другої статті 7 Закону 

України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які 

потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з 

державного бюджету» у сумі  1163114 (один мільйон сто шістдесят три тисячі 

сто чотирнадцять) грн. 23 коп.; 

3) передбачити річні планові показники по коду 41050600 «Субвенція з 

місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для 

отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали 

незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали 

безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її 

проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної 

операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення 

національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії 

Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх 

здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення 

зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III 

групи відповідно до пунктів 11 - 14 частини другої статті 7 або учасниками 

бойових дій відповідно до пунктів 19 - 20 частини першої статті 6 Закону 

України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які 

потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з 

державного бюджету» у сумі 888016 (вісімсот вісімдесят вісім тисяч 

шістнадцять) грн. 00.; 

4) збільшити 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 
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відповідної субвенції з державного бюджету» на суму 1000000 (один мільйон) 

грн. 00 коп.; 

5) зменшити річні планові показники по коду 41053900 «Інші субвенції з 

місцевого бюджету» на суму 10813 (десять тисяч вісімсот тринадцять) грн.            

00 коп. 

 

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

1) по головному розпоряднику бюджетних коштів КВК 08 «Управління 

соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради»: 

по загальному фонду бюджету міста: 

збільшити річні планові показники по КПКВ 0813011 «Надання пільг на  

оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно 

до законодавства» КЕКВ 2730  «Інші виплати населенню»  на суму  1000000 

(один мільйон) грн. 00 коп.; 

зменшити річні планові показники по КПКВ 0813090 «Видатки на 

поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни» 

КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» на суму 10813 (десять тисяч вісімсот 

тринадцять) грн. 00 коп.; 

по спеціальному фонду бюджету міста: 

затвердити річні призначення по КПКВ 0813221 «Грошова компенсація 

за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених 

абзацами 5-8 пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, 

гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю І-ІІ групи, яка настала 

внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час 

безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її 

проведення, визначених пунктами 11-14 частини другої статті 7 Закону 

України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які 

потребують поліпшення житлових умов» КЕКВ 3240 «Капітальні трансферти 

населенню» на суму 1163114 (один мільйон сто шістдесят три тисячі сто 

чотирнадцять) грн. 23 коп.; 

затвердити річні призначення по КПКВ 0813222 «Грошова компенсація 

за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, 

які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і 

брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її 

проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної 

операції у період її проведення, та визнані особами з інвалідністю в наслідок 

війни ІІІ групи відповідно до пунктів 11-14 частини другої статті 7 або 

учасниками бойових дій  відповідно до пунктів 19-20 частини першої статті 6 

Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту, 

та які потребують поліпшення житлових умов» КЕКВ 3240 «Капітальні 

трансферти населенню» на суму 888016 (вісімсот вісімдесят вісім тисяч 

шістнадцять) грн. 00 коп.;  

2)  по головному розпоряднику бюджетних коштів КВК 02 «Виконавчий 

комітет міської ради» по спеціальному фонду збільшити річні 
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призначення по КПКВ 0217363 «Виконання інвестиційних проектів в рамках 

здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій» 

КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» 

на суму 30000000 (тридцять мільйонів) грн. 00 коп. 

 

3. Головним розпорядникам бюджетних коштів КВК 02 «Виконавчий 

комітет міської ради» (Авраменко Л.Г.) та КВК 08 «Управління соціального 

захисту населення виконавчого комітету міської ради» (Шабельник Н.І.) 

провести зміни в кошторисах та паспортах бюджетних програм на 2019 рік.  

 

4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника 

міського голови, начальника фінансового управління  виконавчого комітету 

міської ради Камінську В.К. 

 

 

 

Перший заступник 

міського голови                                   підпис                                        В. Богачук 

 


