
 
 

СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 
 

 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

  25 вересня 2020 року                     Старокостянтинів                      №     262/2020-р____ 

 

 
Про збільшення обсягу доходів та 

видатків бюджету міста на 2020 рік 

 

Відповідно до розпорядження голови Хмельницької обласної державної 

адміністрації від 17 вересня 2020 року № 699/2020-р «Про збільшення обсягу 
доходів і видатків обласного бюджету на 2020 рік», розпорядження міського 

голови від 18 вересня 2020 року № 322/2020-рв «Про надання частини чергової 

відпустки МЕЛЬНИЧУКУ М.С. та надання права першого підпису  

БОГАЧУКУ В.В.», керуючись ст. 42 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні»: 

 

1. Внести в дохідну частину бюджету міста на 2020 рік зміни, затвердивши 
річні планові показники загального фонду по коду 41053000 «Субвенція з 

місцевого бюджету на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, 

селищних, міських голів, за рахунок відповідної субвенції з державного 

бюджету» на суму 2486936 (два мільйони чотириста вісімдесят шість тисяч 
дев’ятсот тридцять шість) грн 00 коп.  

 

2. Внести у видаткову частину бюджету міста на 2020 рік по головному 
розпоряднику бюджетних коштів КВК 02 «Виконавчий комітет міської ради» 

зміни, затвердивши річні планові показники загального фонду по КПКВ 

0210191 «Проведення місцевих виборів» КЕКВ 2282 «Окремі заходи по 

реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» 
на суму 2486936 (два мільйони чотириста вісімдесят шість тисяч дев’ятсот 

тридцять шість) грн 00 коп., з них:  

2484036 (два мільйони чотириста вісімдесят чотири тисячі тридцять шість) 
грн 00 коп. на проведення місцевих виборів 25 жовтня 20020 року;  

2900 (дві тисячі дев’ятсот) грн 00 коп. на виготовлення органами ведення 

Державного реєстру виборців списків виборців та іменних запрошень для 

підготовки і проведення місцевих виборів 25 жовтня 20020 року. 
 

3. Головному розпоряднику бюджетних коштів КВК 02 «Виконавчий 

комітет міської ради» (Людмила АВРАМЕНКО) затвердити кошторис та



2 

 

паспорт бюджетної програми на 2020 рік.  

 
4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 

міського голови, начальника фінансового управління виконавчого комітету 

міської ради Валентину КАМІНСЬКУ. 

 
 

 

Перший заступник 
міського голови                                   підпис                        Володимир БОГАЧУК 

 


