
 

 
 

СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

____17 січня 2022____ року           Старокостянтинів                         №  _6/2022–р____ 

 

Про частковий розподіл 

нерозподіленого резерву до 

бюджету Старокостянтинівської 

міської територіальної громади  на 

2022 рік 

 

 

Згідно зі статтею 71 Бюджетного кодексу України, рішенням 

Старокостянтинівської міської ради від 17 грудня 2021 року № 8/8/VIII «Про 

бюджет Старокостянтинівської міської територіальної громади на 2022 рік», 

керуючись статтею 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»:  

 

1. Провести частковий розподіл нерозподіленого резерву  бюджету 

Старокостянтинівської міської територіальної громади на 2022 рік згідно з 

додатком.  

 

2. Розподіл коштів у сумі 4194417 (чотири мільйони сто дев’яносто чотири 

тисячі чотириста сімнадцять) гривень 96 копійок провести по головних 

розпорядниках бюджетних коштів Старокостянтинівської міської 

територіальної громади: 

 

1) по КВК 02 «Виконавчий комітет Старокостянтинівської міської ради» 

передбачити річні планові призначення: 

по КПКВ 0217461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та 

дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» КЕКВ 3132 

«Капітальний ремонт інших об’єктів» в сумі 1066456 (один мільйон шістдесят 

шість тисяч чотириста п’ятдесят шість) гривень 25 копійок; 

по КПКВ 0212010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога 

населенню» КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, 

організаціям) у сумі 1000000 (один мільйон) гривень 00 копійок; 

по КПКВ 0217369 «Реалізація проєктів з реконструкції, капітального 

ремонту приймальних відділень в опорних закладах охорони здоров’я у 

госпітальних округах» КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам 

(установам, організаціям)» у сумі 2093435 (два мільйони дев’яносто три тисячі 

чотириста тридцять п’ять) гривень 44 копійки; 
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2) по КВК 06 «Управління освіти виконавчого комітету 

Старокостянтинівської міської ради» передбачити річні планові призначення: 

по КПКВ 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами 

загальної середньої освіти» КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» 

у сумі 6000 (шість тисяч) гривень 00 копійок; 

по КПКВ 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами 

загальної середньої освіти» КЕКВ 3142 «Реконструкція та реставрація інших 

об’єктів» у сумі 28526 (двадцять вісім тисяч п’ятсот двадцять шість) гривень  

27 копійок; 

 

3) по КПКВ 02 «Виконавчий комітет Старокостянтинівської міської ради» 

зменшити річні планові призначення по КПКВ 0217330 «Будівництво інших 

об’єктів комунальної власності» КЕКВ 3122 «Капітальне будівництво 

(придбання) інших об’єктів» (нерозподілений резерв) на суму 4194417 (чотири 

мільйони сто дев’яносто чотири тисячі чотириста сімнадцять) гривень                          

96 копійок.  

 

3. Головним розпорядникам  бюджетних коштів КВК 02 «Виконавчий 

комітет Старокостянтинівської міської ради» (Людмила АВРАМЕНКО),                   

КВК 06 «Управління освіти виконавчого комітету Старокостянтинівської 

міської ради» (Анатолій ПАСІЧНИК) провести зміни в  кошторисах та 

паспортах бюджетних  програм на 2022 рік. 

  

4. 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



 

Додаток 

до розпорядження міського голови 

17 січня 2022 року № 6/2022-р 

 

 

Зміни до розподілу видатків бюджету 

Старокостянтинівської міської територіальної громади на 

2022 рік по спеціальному фонду 

 
       грн 

№ 

з/п 

Розпорядник 

бюджетних 

коштів 

Одержувач 

бюджетних 

коштів 

Назва товару,  робіт чи послуг 

Номер та дата 

укладеного 

договору 

Сума 

заборгованості, 

грн 

1 2 3 4 5 6 

1 

Виконавчий 

комітет 

Старокостян-

тинівської 

міської ради 

 Капітальний ремонт дорожнього покриття 

вул. Шевченка та вул. Залізнична на 

ділянці від автобусної зупинки до 

залізничного переїзду в с. Григорівка 

Старокостянтинівського району 

Хмельницької області 

Договір від            

26 жовтня    

2020 року                

№ 249 
1066456,25 

2 

Виконавчий 

комітет 

Старокостян-

тинівської 

міської ради 

КНП 

«Старокостянти-

нівська 

багатопрофільна 

лікарня» 

Старокостянти-

нівської міської 

ради 

Хмельницького  

Багатопрофільна стаціонарна медична 

допомога населенню - придбання системи 

ультразвукової  діагностичної Logiiq Р7 

(конвексний датчик для абдомінальних 

досліджень) 

Договір від              

01 вересня          

2021 року № 34 

1000000,00 
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Продовження додатка 

 

1 2 3 4 5 6 

  району 

Хмельницької 

області 

  

 

3 Виконавчий 

комітет 

Старокостян-

тинівської 

міської ради 

ДП 

«Хмельницька 

обласна служба 

єдиного 

замовника» 

Реалізація проєктів з реконструкції, 

капітального ремонту приймальних 

відділень в опорних закладах охорони 

здоров’я у госпітальних округах 

Договір від            

15 вересня       

2020 року № 27 2093435,44 

4 

Управління 

освіти 

виконавчого 

комітету 

міської ради 

 Надання енергетичного сертифікату з 

капітального ремонту будівлі ЗНЗ І-ІІІ 

ступенів № 3 вул. Вишневецького, 2              

м. Старокостянтинів Хмельницької 

області 

Договір від 

2021 року № 4 

6000,00 

5 

Управління 

освіти 

виконавчого 

комітету 

міської ради 

 Здійснення технагляду за виконанням 

робіт по об’єкту «Реконструкція території 

Старокостянтинівської ЗОШ І-ІІІ ступенів 

№ 5 вул. Олександра Довженка, 3                  

м. Старокостянтинів Хмельницької 

області» 

Договір від                

28 жовтня    

2021 року             

№ 390 
28526,27 

Всього 4194417,96 

 

Керуючий справами 

виконавчого комітету 

Старокостянтинівської міської ради                                            підпис                                          Наталія ШАБЕЛЬНИК 


