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РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

_ 10 листопада 2021___ року                 Старокостянтинів                       № ____397/2021-р_____ 

 

 

Про внесення змін до бюджету 

Старокостянтинівської міської 

територіальної громади на 2021 рік 

та перерозподіл окремих видатків 

 

 

Згідно зі статтею 78 Бюджетного кодексу України, пунктом 12 рішення 

Старокостянтинівської 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 на 2021 рік: 

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

будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку 

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» збільшити планові показники на суму 418841 (чотириста 

вісімнадцять тисяч вісімсот сорок одна) гривня 00 копійок; 

2) по коду 41051700 «Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку 

коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими 

освітніми потребами, що утворився на початок бюджетного періоду» зменшити 

планові показники на суму 93520 (дев’яносто три тисячі п’ятсот двадцять) 

гривень 00 копійок.  

 

2. Внести зміни у видаткову частину бюджету Старокостянтинівської 

міської територіальної громади по головному розпоряднику бюджетних коштів  

КВК 06 «Управління освіти виконавчий комітет міської ради»: 

1) по загальному фонду по КПКВ 0611010 «Надання дошкільної освіти» 

зменшити річні планові асигнування по КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» 

на суму 20000 (двадцять тисяч) гривень 00 копійок та збільшити річні планові
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асигнування по КЕКВ 2274 «Оплата природного газу» на суму 50000 (п’ятдесят 

тисяч) гривень 00 копійок та КЕКВ 2275 «Оплата інших енергоносіїв» на суму 

60000 (шістдесят тисяч) гривень 00 копійок; 

2) по загальному фонду по КПКВ 0611021 «Надання загальної середньої 

освіти закладами загальної середньої освіти» зменшити річні планові 

асигнування по  КЕКВ 2250 «Видатки  на відрядження» на суму 226764 (двісті 

двадцять шість тисяч сімсот шістдесят чотири) гривні 00 копійок та збільшити 

річні планові асигнування по КЕКВ 2274 «Оплата природного газу» на суму 

72494 (сімдесят дві тисячі чотириста дев’яносто чотири) гривні 00 копійок та 

КЕКВ 2275 «Оплата інших енергоносіїв» на суму 64270 (шістдесят чотири 

тисячі двісті сімдесят) гривень 00 копійок; 

3) по загальному фонду 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»  

зменшити річні планові асигнування по  КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, 

обладнання, інвентар» на суму 65464 (шістдесят п’ять тисяч чотириста 

шістдесят чотири) гривні 00 копійок; 

4) по спеціальному фонду по КПКВ КПКВ 0611210 «Надання освіти за 

рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим 

бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми 

потребами» зменшити річні планові асигнування по  КЕКВ 3110 «Придбання 

предметів довгострокового користування» на суму 50278 (п’ятдесят тисяч 

двісті сімдесят вісім) гривень 00 копійок; 

5) по спеціальному фонду по КПКВ КПКВ 0611154 «Забезпечення 

діяльності інклюзивно – ресурсних центрів за рахунок залишку коштів 

освітньої субвенції (крім залишку коштів, що мають цільове призначення, 

виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередньому 

бюджетному періоді)» зменшити річні планові асигнування по КЕКВ 3110 

«Придбання предметів довгострокового користування» на суму 22222 

(двадцять дві тисячі двісті двадцять дві) гривні 00 копійок. 

 

3. Внести зміни у видаткову частину спеціального фонду бюджету 

Старокостянтинівської міської територіальної громади по головному 

розпоряднику бюджетних коштів  КВК 08 «Управління соціального захисту 

населення виконавчого комітету міської ради» по 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», збільшивши річні 

планові асигнування на суму 418841 (чотириста вісімнадцять тисяч вісімсот 

сорок одна) гривня 00 копійок. 

 

4. Головним розпорядникам бюджетних коштів КВК 06 «Управління
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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. 

 

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 


