
 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

10 січень 2020 року 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
Старокостянтинів   № 2/2020–р 

 

 

Про внесення змін до бюджету 

міста на 2020 рік 
 

 

Згідно ст. 71 Бюджетного кодексу України, п. 13 рішення сесії міської ради 

від 20 грудня 2019 року № 9/39/VII «Про бюджет міста на 2020 рік, керуючись 

ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»: 

 

1. Внести зміни у видаткову частину спеціального фонду бюджету міста на 

2020 рік в частині розподілу видатків у сумі 19461769 (дев’ятнадцять мільйонів 

чотириста шістдесят одна тисяча сімсот шістдесят дев’ять) грн 49 коп.  

нерозподіленого резерву на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію, 

реставрацію та капітальний ремонт об’єктів виробничої, комунікаційної та 

соціальної інфраструктури за об’єктами згідно з додатком. 

 

2. Затверджені асигнування по КПКВ 0219770 «Інші субвенції з місцевого 

бюджету» у сумі 283000 (двісті вісімдесят три тисячі) грн 00 коп. спрямувати 

на погашення заборгованості по комунальному некомерційному підприємству 

«Старокостянтинівський центр первинної медико-санітарної допомоги» за 

взятими зобов’язаннями в 2019 році по придбанню туберкуліну на  виконання 

міської програми охорони здоров’я на 2018-2020 роки.  

 

3. 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 ШАБЕЛЬНИК), КВК 10 «Управління культурної політики і 

ресурсів виконавчого комітет міської ради» (Василь МУЛЯР) 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. 

 

Міський голова                            підпис                       Микола МЕЛЬНИЧУК



Додаток 

до розпорядження міського голови 

10 січня 2020 року № 2/2020-р 

 
  

Зміни до розподілу видатків бюджету м. Старокостянтинів  

на 2020 рік по спеціальному фонду  

      грн 

КПКВК КЕКВ 
Назва об’єктів відповідно до 

проєктно- кошторисної документації  

План на 

2019 рік 

Виконано 

згідно 

договорів 

Профінансова-

но за 2019 рік 

Відхилення від 

виконаних 

робіт 

0210000  Виконавчий комітет міської ради 

(відповідальний виконавець) 40737207,00 30202599,00 14265965,19 15936633,81 

0210150 3142 Реконструкція виробничого 

приміщення під амбулаторію 

загальної сімейної медицини ПМСД 

в районі «Заслуч» та придбання 

медичного обладнання 

2864231,00 2609522,18 821657,90 1787864,28 

0217321 3132 Капітальний ремонт 

Старокостянтинівської ЗОШ І-ІІІ 

ступенів № 5 по вул. Пугачова, 3 в           

м. Старокостянтинів Хмельницької 

області  

10016602,00 5057714,25 1057714,25 4000000,00 

0217321 3132 Капітальний ремонт тепломережі 

Старокостянтинівської ЗОШ І-ІІІ 

ступенів № 5 по вул. Пугачова, 3 в            

м. Старокостянтинів Хмельницької 

області 

888310,00 888308,96 266492,68 621816,28 
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Продовження додатка 

 

1 2 3 4 5 6 7 

0217350 2281 Розроблення схем планування та 

забудови територій (містобудівної 

документації) - врегулювання 

земельних питань, в тому числі 

детальний план територій, 

зонування 

812000,00 812000,00 684962,14 127037,86 

0216030 3210 Організація благоустрою населених 

пунктів (одержувач бюджетних 

коштів комбінат комунальних 

підприємств) – розробка проєктно-

кошторисної документації на 

реконструкцію центрального парку 

культури та відпочинку 

1500000,00 976000,00 440000,00 536000,00 

0217640 3210 Заходи з енергозбереження - 

програма діяльності та розвитку 

комунального підприємства по 

експлуатації теплового господарства 

«Тепловик» Старокостянтинівської 

міської ради на 2019 -2021 роки, в 

тому числі гарантійні внески по 

інвестиційному проєкту 

«DemoUkrainaDH – 

Старокостянтинів» 

8400000,00 7065276,00 4023493,00 3041783,00 

0217670 3210 Внески до статутного капіталу 1195000,00 1451070,00 1174820,00 276250,00 
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Продовження додатка 

 

1 2 3 4 5 6 7 

  суб'єктів господарювання 

(одержувач бюджетних коштів  

комбінат комунальних підприємств)- 

придбання новорічної ялинки 

багаторазового використання, 

ялинкові електричні гірлянди та 

світлодіодні фігури 

    

0217670 3210 Внески до статутного капіталу 

суб'єктів господарювання  

(одержувач бюджетних коштів 

Старокостянтинівська житлово-

експлуатаційна контора) – 

капітальний ремонт 

внутрішньобудинкових мереж 

опалення по вул. Миру, 1/146 та 

заміна лічильників в гуртожитку по 

вул. Франка, 35 

1973960,00 241697,00 90963,00 150734,00 

0217670 3210 Внески до статутного капіталу 

суб'єктів господарювання 

(одержувач бюджетних коштів 

комунальне підприємство 

водопровідно - каналізаційного 

господарства «Водоканал») - 

технічне переоснащення ВНС  

4243006,00 4243006,00 1799352,63 2443653,37 
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Продовження додатка 

 

1 2 3 4 5 6 7 

  з встановленням регульованого 

електропривода потужністю 90 кВт 

по вул. Попова, 115, коригування 

ПКД по проєкту «Реконстурукція 

каналізаційного колектора по                  

вул. Варчука, Миру, І. Франка», 

реконстукція каналізаційного 

колектора по вул. Франка, Миру, 

Варчука, реконструкція павільйону 

артезіанської свердловини № 13 по 

пров. Величко, 14 з встановленням 

станції водопідготовки 

    

0217670 3210 Внески до статутного капіталу 

суб'єктів господарювання  

(одержувач бюджетних коштів – 

мале комунальне підприємство 

«Міськсвітло») – роботи по 

будівництву вуличного освітлення 

по вулиці Острозького 

500000,00 420035,34 20945,95 399089,39 

0218110 3210 Захист населення і територій від 

надзвичайних ситуацій техногенного 

та природного характеру - 

запобігання виникненню 

надзвичайної аварії на  

4744098,00 4744098,00 2685563,64 2058534,36 
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Продовження додатка 

 

1 2 3 4 5 6 7 

  самопливному колекторі по                  

вул. Варчука, Миру, Франка 

(одержувач бюджетних коштів 

комунальне підприємство 

водопровідно - каналізаційного 

господарства «Водоканал») 

    

0219800 3220 Субвенція з місцевого бюджету 

державному бюджету на виконання 

програм соціально-економічного 

розвитку регіонів на виконання 

Програми надання шефської 

допомоги військовим частинам 

Збройних Сил України 

Старокостянтинівського гарнізону  

на 2019 - 2020 роки (забезпечення 

військових частин матеріально-

технічними засобами та оновлення 

матеріально-технічної бази) 

3600000,00 1693871,27 1200000,00 493871,27 

0610000  Управління освіти виконавчого 

комітету міської ради 

(відповідальний виконавець) 
12399678,00 9900465,49 6590219,57 3310245,92 

0611010 3110 Дошкільні заклади освіти - 

придбання обладнання і предметів  
461198,00 161650,00 133093,00 28557,00 
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Продовження додатка 

 

1 2 3 4 5 6 7 

  довгострокового користування     

0611010 3132 Капітальний ремонт системи 

опалення та підсилення перекриття 

підвалу в дошкільному закладі № 3 

1808000,00 1912176,21 1537276,09 374900,12 

0611010 3132 Виготовлення технічного звіту, 

експертиза проєкту капітального 

ремонту у дошкільному закладі № 5 
331198,63 293261,74 172679,74 120582,00 

0611010 3132 Капітальний ремонт заміна вікон у 

дошкільному закладі № 7  
549927,00 593454,76 548054,76 45400,00 

0611010 3132 Капітальний ремонт внутрішніх 

приміщень у дошкільному закладі               

№ 9 

4790097,00 3007495,99 1603578,99 1403917,00 

0611020 3132 Завершення капітального ремонту в  

ЗНЗ № 1 по вул. Острозького, 40 в            

м. Старокостянтинів, Хмельницької 

області  

585587,70 678828,00 58800,00 620028,00 

0611020 3132 Капітальний ремонт ліцею 

Старокостянтинівської міської ради 

по вул. Миру, 14 в                                       

м. Старокостянтинів, Хмельницька 

область 

1405900,00 1446055,26 1060392,26 385663,00 

0611020 3132 Капітальний ремонт, утеплення 

контуру будівлі у ЗОНЗ І-ІІІ  1407392,67 753480,80 702180,80 51300,00 
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  ступенів № 6 Старокостянтинівської 

міської ради по вул. Чкалова, 4                              

м. Старокостянтинів, Хмельницька 

область 

    

0611020 3132 Капітальний ремонт 

Старокостянтинівського НВК  

«Спеціалізована школа І ступеня, 

гімназія» імені Героя України               

С.М. Бондарчука по вул. Ессенська, 

4 в м. Старокостянтинів, 

Хмельницька область 

1060377,00 1054062,73 774163,93 279898,80 

0810000  Управління соціального захисту 

населення виконавчого комітету 

міської ради (відповідальний 

виконавець) 

47980,00 47980,00 0,00 47980,00 

0813242 3110 Інші заходи в сфері соціального 

захисту і соціального забезпечення 

на виконання програми надання 

допомоги соціально незахищеним 

верствам населення                                       

м. Старокостянтинова на 2015-            

2020 роки 

47980,00 47980,00 0,00 47980,00 

1010000  Управління культурної політики і 1114096,00 1054958,99 140983,37 913975,62 
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Продовження додатка 

 

1 2 3 4 5 6 7 

  ресурсів виконавчого комітету 

міської ради (відповідальний 

виконавець) 

    

1014040 3122 Забезпечення діяльності музеїв і 

виставок - придбання пам’ятного 

знака 47-ми старшинам армії УНР 

78096,00 58800,00 0,00 58800,00 

1014040 3143 Реставрація (з пристосуванням) 

пам’ятки архітектури національого 

значення «Замок. 1571 р.» (охор.              

№ 765) в м. Старокостянтинові 

Хмельницької обл., виготовлення 

ПКД 

810000,00 770158,99 109528,37 660630,62 

1014060 3110 Забезпечення діяльності палаців і 

будинків культури, клубів, центрів 

дозвілля та інших клубних закладів -   

придбання оргтехніки  

226000,00 226000,00 31455,00 194545,00 

    ВСЬОГО 54298961,00 41206003,48 20997168,13 20208835,35 

 

 

 

       Керуючий справами підпис                        Валентина ЯНЗЮК 

 

 

 


