
 

 
 

СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 
 

 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

_22 грудня 2020___ року                    Старокостянтинів                       № ____354/2020-р_____ 

 

 

Про уточнення показників по власних 

надходженнях спеціального фонду на 

2020 рік Веснянської сільської ради  

 

 

Відповідно до пункту 49 постанови Кабінету Міністрів України від           

28 лютого 2002 року № 228 «Про затвердження порядку складання, розгляду, 

затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних 

установ», згідно з довідками Старокостянтинівського управління Державної 

казначейської служби України про підтвердження надходжень до спеціального 

фонду Державного бюджету України станом на 21 грудня 2020 року від            

21 грудня 2020 року № 03-48/876, керуючись статтею 42 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні»: 

 

1. Зменшити надходження спеціального фонду кошторису (власні 

надходження) по коду 25010100 за рахунок коштів «Плата за послуги, що 

надаються бюджетними установами» на суму 840 (вісімсот сорок) грн 00 коп.  

 

2. Зменшити кошторисні призначення спеціального фонду по ТКВКБМС 

0114060 «Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів 

дозвілля згідно iнших клубних закладів» КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, 

обладнання та інвентар» на суму 840 (вісімсот сорок) грн 00 коп. 

 

3. Збільшити надходження спеціального фонду кошторису (власні 

надходження) по коду 25010100 за рахунок коштів «Плата за послуги, що 

надаються бюджетними установами» на суму 12496 (дванадцять тисяч 

чотириста дев’яносто шість) грн 40 коп. 

 

4. Збільшити кошторисні призначення спеціального фонду по ТКВКБМС   

0111010 «Надання дошкільної освіти» КЕКВ 2230 «Продукти харчування» на 

суму 12496 (дванадцять тисяч чотириста дев’яносто шість) грн 40 коп. 

 

5. Збільшити кошторисні призначення спеціального фонду за рахунок



 

2 

 

залишку на 01 січня 2020 року на суму 11001 (одинадцять тисяч одна) грн 76 

коп., а саме:  

ТКВКБМС 0111010 «Надання дошкільної освіти» КЕКВ 2230 «Продукти 

харчування» на суму 6041 (шість тисяч сорок одна) грн 12 коп.; 

ТКВКБМС 0111010 «Надання дошкільної освіти» КЕКВ 2275 «Інші 

комунальні послуги» на суму 3050 (три тисячі п’ятдесят) грн 00 коп.; 

ТКВКБМС 0114060 «Забезпечення діяльності палаців i будинків                         

культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів» КЕКВ 2210   

«Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» на суму 1910 (одна тисяча 

дев’ятсот десять) грн 64 коп. 

 

6. Спеціалісту-бухгалтеру Веснянської сільської ради Аллі ОХРИМЧУК  

внести зміни в кошторис видатків спеціального фонду. 

 

7. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 

міського голови, начальника фінансового управління виконавчого комітету 

міської ради Валентину КАМІНСЬКУ. 

 

 

 

Міський голова                              підпис                            Микола МЕЛЬНИЧУК 


