
 

 
 

СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 
 

 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

_12 серпня 2021___ року                 Старокостянтинів                       № ____258/2021-р_____ 

 

 

Про внесення змін до бюджету 

Старокостянтинівської міської 

територіальної громади на 2021 рік 

 

 

Згідно зі статтею 71 Бюджетного кодексу України, пунктом 13 рішення 

сесії Старокостянтинівської міської ради від 28 грудня 2020 року № 11/2/VIII 

«Про бюджет Старокостянтинівської міської територіальної громади на        

2021 рік», керуючись статтею 42 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні»: 

 

1. Включити одержувача бюджетних коштів - комунальне підприємство 

«Старокостянтинівське міське бюро технічної інвентаризації» до мережі 

розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету на 2021 рік. 

 

2. Внести зміни у видаткову частину спеціального фонду бюджету міської 

територіальної громади по головному розпоряднику бюджетних коштів КВК 02 

«Виконавчий  комітет міської ради» КПКВ 0217670 «Внески до статутного 

капіталу суб’єктів господарювання»: 

1) зменшити планові асигнування одержувачу бюджетних коштів малому 

комунальному підприємству «Міськсвітло» по КЕКВ 3210 «Капітальні 

трансферти підприємствам (установам, організаціям)» на суму                   

160000 (сто шістдесят тисяч) гривень 00 копійок; 

2) передбачити бюджетні асигнування одержувачу бюджетних коштів 

комунальному підприємству «Старокостянтинівське міське бюро технічної 

інвентаризації» по КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам 

(установам, організаціям)» на суму 160000 (сто шістдесят тисяч) гривень         

00 копійок; 

 

3. Внести зміни у видаткову частину бюджету міської територіальної 

громади по головному розпоряднику бюджетних коштів КВК 06          

«Управління освіти виконавчого комітету міської ради»:
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1) зробити перерозподіл бюджетних призначень по КПКВ 0611200 

«Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми 

потребами» на суму 56488 (п’ятдесят шість тисяч чотириста вісімдесят вісім) 

гривень 00 копійок, зменшивши планові асигнування по КЕКВ 3110 

«Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» та 

збільшивши при цьому річні призначення по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, 

обладнання та інвентар»; 

2) зробити перерозподіл бюджетних призначень по КПКВ 0611210 

«Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного 

бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з 

особливими освітніми потребами» на суму 21412 (двадцять одна тисяча 

чотириста дванадцять) гривень 00 копійок, зменшивши планові асигнування по 

КЕКВ 3310 «Придбання обладнання і предметів довгострокового 

користування» та збільшивши при цьому річні призначення по КЕКВ 2210 

«Предмети, матеріали, обладнання та інвентар». 

 

4. Головним розпорядникам бюджетних коштів КВК 02 «Виконавчий 

комітет міської ради» (Людмила АВРАМЕНКО) та КВК 06 «Управління освіти 

виконавчого комітету міської ради» (Анатолій ПАСІЧНИК) провести зміни в 

кошторисах та паспортах бюджетних програм на 2021 рік.  

 

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів Старокостянтинівської 

міської ради, начальника фінансового управління виконавчого комітету 

Старокостянтинівської міської ради Валентину КАМІНСЬКУ. 

 

 

 

 

Міський голова                              підпис                            Микола МЕЛЬНИЧУК 


