
 

 
 

СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 
 

 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

_29 вересня  2021___ року                 Старокостянтинів                       № ____339/2021-р_____ 

 

 

Про внесення змін до бюджету 

Старокостянтинівської міської 

територіальної громади на 2021 рік 

 

 

Згідно зі статтями 71, 96, 101 Бюджетного кодексу України, 

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 21 липня 2021 року № 822-р 

«Деякі питання розподілу у 2021 році субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного 

розвитку окремих територій», розпорядженням Кабінету Міністрів України від 

01 вересня 2021 року № 1047-р «Про розподіл обсягу субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам на реалізацію програми «Спроможна школа для 

кращих результатів» у 2021 році», розпорядженням голови Хмельницької 

обласної державної адміністрації від 26 серпня 2021 року № 677/2021-р  «Про 

розподіл обсягу субвенції на 2021 рік» та рішенням сесії Хмельницької 

районної ради від 15 вересня 2021 року № 13-7/2021 «Про внесення змін до 

районного бюджету на 2021 рік», пунктом 13 рішення міської ради від             

28 грудня 2020 року № 11/2/VIІI «Про бюджет Старокостянтинівської міської 

територіальної громади на 2021 рік», керуючись статтею 42 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні»: 

 

1. Внести зміни до загального фонду дохідної частини бюджету 

Старокостянтинівської міської територіальної громади, затвердивши річні 

планові показники: 

1) по коду 41034500 «Субвенція з державного бюджету місцевим 

бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку 

окремих територій» в сумі 250000 (двісті п’ятдесят тисяч) гривень 00 копійок; 

2) по коду 41032700 «Субвенція з державного бюджету місцевим 

бюджетам на реалізацію програми «Спроможна школа для кращих 

результатів»» в сумі 977900 (дев’ятсот сімдесят сім тисяч дев’ятсот) гривень 00 

копійок; 

3) по коду 41050900 «Субвенція з місцевого бюджету на проєктні, 

будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку 
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сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, підтримку малих 

групових будинків та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування, осіб з їх числа за рахунок відповідної субвенції з 

державного бюджету» в сумі 2136087 (два мільйони сто тридцять шість тисяч 

вісімдесят сім) гривень 00 копійок. 

 

2. Внести зміни до спеціального фонду дохідної частини бюджету 

Старокостянтинівської міської територіальної громади по коду 41053900 «Інші 

субвенції з місцевого бюджету», затвердивши річні планові показники в сумі 

1064900 (один мільйон шістдесят чотири тисячі дев’ятсот) гривень 00 копійок.  

 

3. Внести зміни у видаткову частину спеціального фонду бюджету 

Старокостянтинівської міської територіальної громади по КВК 02 «Виконавчий 

комітет міської ради»: 

1) КПКВ 0215041 «Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд»  

КЕКВ 3122 «Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів» на 

придбання та встановлення елементів дитячого майданчика на території 

Старокостянтинівської міської ради за адресою: м. Старокостянтинів 

Хмельницького району Хмельницької області, збільшивши річні планові 

показники в сумі 250000 (двісті п’ятдесят тисяч) гривень 00 копійок; 

2) КПКВ 0216013 «Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного 

господарства» КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, 

організаціям) по субвенції із бюджету розвитку спеціального фонду 

Хмельницького районного бюджету для «Капітального ремонту напірного 

каналізаційного колектору d 500 мм на ГКНС по вул. Гонти, 40/2                       

м. Старокостянтинів Хмельницької області», затвердивши річні планові 

показники в сумі 778000 (сімсот сімдесят вісім тисяч) гривень 00 копійок; 

3) КПКВ 0217130 «Здійснення заходів із землеустрою» КЕКВ 2240 

«Оплата послуг (крім комунальних)» по субвенції із спеціального 

Хмельницького районного бюджету на здійснення заходів, визначених пунктом 

2 статті 209 Земельного кодексу України «Використання коштів, які надходять 

у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського 

виробництва», затвердивши річні планові показники в сумі 286900 (двісті 

вісімдесят шість тисяч дев’ятсот) гривень 00 копійок. 

 

4. Внести зміни у видаткову частину спеціального фонду бюджету 

Старокостянтинівської міської територіальної громади по КВК 06 «Управління 

освіти виконавчого комітету  міської ради» КПКВ 0611172 «Виконання заходів 

в рамках реалізації програми «Спроможна школа для кращих результатів» за 

рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам»» КЕКВ 3110 

«Придбання обладнання і предметів довгострокового користування», 

затвердивши річні планові показники в сумі 977900 (дев’ятсот сімдесят сім 

тисяч дев’ятсот) гривень 00 копійок. 
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5. Внести зміни у видаткову частину спеціального фонду бюджету 

Старокостянтинівської міської територіальної громади по КВК 08 «Управління 

соціального захисту населення» КПКВ 0816083 «Проєктні, будівельно-

ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та 

інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом 

дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа» КЕКВ 

3240 «Капітальні трансферти населенню», затвердивши річні планові 

показники в сумі 2136087 (два мільйони сто тридцять шість тисяч вісімдесят 

сім) гривень 00 копійок. 

 

6. Головним розпорядникам бюджетних коштів КВК 02 «Виконавчий 

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

виконавчого комітету міської ради» (Анатолій ПАСІЧНИК), КВК 08 

«Управління соціального захисту населення виконавчого комітету міської 

ради» (Наталія КОТ) провести зміни в кошторисах та паспортах бюджетних 

програм на 2021 рік. 

 

7. 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 


