
 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

25 червня 2019 року 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
Старокостянтинів   № 204/2019–р 

 

 

Про збільшення (зменшення) 

обсягу доходів і видатків, 

перерозподіл окремих видатків 

бюджету міста на 2019 рік 
 

 

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 05 червня 

2019 року № 365-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 10.06.2019 № 395/2019-р, листа 

Департаменту фінансів Хмельницької обласної державної адміністрації від 20 

червня 2019 року № 02.02.-21/999, який зареєстрований у фінансовому 

управлінні виконавчого комітету міської ради 19 червня 2019 року за                 

№ 04-534/2019, звернення головного розпорядника бюджетних коштів 

управління соціального захисту населення виконавчого комітету 

Старокостянтинівської міської ради, яке зареєстроване в фінансовому 

управлінні виконавчого комітету міської ради 20 червня 2019 року за                          

№ 04-572/2019, керуючись ст. 42 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»: 

 

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

2019 рік: 

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

державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо 

соціально-економічного розвитку окремих територій» у сумі 4000000 (чотири 

мільйони) грн. 00 коп.; 

2) збільшити 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 350 (триста п’ятдесят) грн. 00 коп.; 

3) передбачити річні планові показники по коду 41054300 «Субвенція з 

місцевого бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості 

освіти за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету» у сумі 135999
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(сто тридцять п’ять тисяч дев’ятсот дев’яносто дев’ять) грн. 00 коп.; 

4) 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 17502000 (сімнадцять 

мільйонів п’ятсот дві тисячі) 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: 

зменшити річні призначення по КПКВ 0813011 «Надання пільг на оплату 

житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до 

законодавства» КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» на суму 17502000 

(сімнадцять мільйонів п’ятсот дві тисячі) грн. 00 коп.; 

здійснити перерозподіл річних бюджетних призначень: 

збільшити річні призначення по КПКВ 0813011 «Надання пільг на  оплату 

житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до 

законодавства» КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» на суму 550000 (п’ятсот 

п’ятдесят тисяч) грн. 00 коп.; 

зменшити річні призначення по КПКВ 0813012 «Надання субсидій 

населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг» 

КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» на суму 550000 (п’ятсот п’ятдесят  

тисяч) грн. 00 коп.; 

2) по головному розпоряднику бюджетних коштів КВК 06 «Управління 

освіти виконавчого комітету міської ради»: 

по загальному фонду збільшити річні призначення 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 суму 350 (триста п’ятдесят) грн. 00 коп.; 

по спеціальному фонду збільшити річні призначення 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 
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«Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» на суму 

135999 (сто тридцять п’ять тисяч дев’ятсот дев’яносто дев’ять) грн. 00 коп.; 

3) по спеціальному фонду по головному розпоряднику бюджетних коштів 

КВК 02 «Виконавчий комітет міської ради» збільшити річні 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 4000000 (чотири мільйони) грн. 00 коп. 

 

3. Головним розпорядникам бюджетних коштів КВК 02 «Виконавчий 

комітет міської ради» (Авраменко Л.Г.), КВК 06 «Управління освіти 

виконавчого комітету міської ради» (Пасічник А.П.), 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 Камінська В.К. 

 

 

 

 

Міський голова                                  підпис                                      М. Мельничук 

 

 

 

 


