
 
 

СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 
 

 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

__22 червня 2020___ року                    Старокостянтинів                         № ______174/2020-р_____ 

 

 

Про збільшення обсягу доходів та 

видатків, перерозподіл окремих 

видатків бюджету міста на 2020 рік 

 

 

Відповідно до Меморандуму від 04 липня 2019 року про співпрацю між 

Львівською міською радою та Старокостянтинівською міською радою, 

розпорядження міського голови від 17 червня 2020 року № 147/2020-рвс «Про 

надання частини чергової відпустки МЕЛЬНИЧУКУ М.С.», розпорядження 

міського голови Львівської міської ради від 19 червня 2020 року № 225 «Про 

фінансування об’єктів з бюджету розвитку міського бюджету м. Львова», 

листа головного розпорядника бюджетних коштів, управління освіти 

виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради, який 

зареєстрований у фінансовому управлінні виконавчого комітету міської ради 

17 червня 2020 року за № 02-524/2020, керуючись ст. 42 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні»: 

 

1. Внести зміни в дохідну частину бюджету міста на 2020 рік, збільшивши 

річні планові показники спеціального фонду по коду 41053900 «Інші субвенції 

з місцевого бюджету» на суму 936290 (дев’ятсот тридцять шість тисяч двісті 

дев’яносто) грн 00 коп. (черговий транш субвенції з Львівського міського 

бюджету). 

 

2. Внести зміни у видаткову частину бюджету міста на 2020 рік: 

1) по головному розпоряднику бюджетних коштів КВК 02 «Виконавчий 

комітет міської ради» по спеціальному фонду збільшити річні асигнування по 

одержувачу бюджетних коштів комунальному підприємству комбінату 

комунальних підприємств Старокостянтинівської міської ради на суму 936290 

(дев’ятсот тридцять шість тисяч двісті дев’яносто) грн 00 коп. по КПКВ 

0218312 «Утилізація відходів» КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти 

підприємствам (установам, організаціям) (черговий транш субвенції з 

Львівського міського бюджету)»; 

2) по головному розпоряднику бюджетних коштів КВК 06 «Управління 



2 

 

освіти виконавчого комітету міської ради» по субвенції з місцевого бюджету 

іншим місцевим бюджетам на здійснення переданих видатків у сфері освіти за 

рахунок коштів освітньої субвенції здійснити перерозподіл планових 

асигнувань: 

зменшити річні плани по КПКВ 0611161 «Забезпечення діяльності інших 

закладів у сфері освіти» по КЕКВ 2111 «Заробітна плата» на суму 98638 

(дев’яносто вісім тисяч шістсот тридцять вісім) грн 62 коп. та по КЕКВ 2120 

«Нарахування на заробітну плату» на суму 21600 (двадцять одна тисяча 

шістсот) грн 50 коп.; 

збільшити річні плани по КПКВ 0611170 «Забезпечення діяльності 

інклюзивно - ресурсних центрів» по КЕКВ 2111 «Заробітна плата» на суму  

98638 (дев’яносто вісім тисяч шістсот тридцять вісім) грн 62 коп. та по КЕКВ 

2120 «Нарахування на заробітну плату» на суму 21600 (двадцять одна тисяча 

шістсот) грн 50 коп. 

 

3. Головним розпорядникам бюджетних коштів КВК 02 «Виконавчий 

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

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

кошторисах та паспортах бюджетних програм на 2020 рік.  

 

4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника 

міського голови, начальника фінансового управління виконавчого комітету 

міської ради Валентину КАМІНСЬКУ. 

 

 

 

Перший заступник  

міського голови                                   підпис                     Володимир БОГАЧУК 
 

 


