
 

 
 

СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 

РІШЕННЯ 
 

 

_ 16 червня 2022___ року               м. Старокостянтинів                     № ____179______ 

 

 

Про внесення змін до бюджету 

Старокостянтинівської міської 

територіальної громади на            

2022 рік 

 

Відповідно до статті 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», абзацу четвертого підпункту 2 пункту 22 розділу VІ «Прикінцеві та 

перехідні положення» Бюджетного кодексу України, Указів Президента 

України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в 

Україні», від 14 березня 2022 року № 133/2022 «Про продовження строку дії 

воєнного стану в Україні», від 18 квітня 2022 року № 259/2022 «Про 

продовження строку дії воєнного стану в Україні», від 17 травня 2022 року             

№ 341/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», постанови 

Кабінету Міністрів України від 11 березня 2022 року № 252 «Деякі питання 

формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану», 

виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Внести до бюджету Старокостянтинівської міської територіальної 

громади на 2022 рік, затвердженого рішенням Старокостянтинівської міської 

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

міської територіальної громади на 2022 рік» (зі змінами, внесеними рішеннями 

Старокостянтинівської міської ради від 04 лютого 2022 року № 1/9/VIII, від               

18 лютого 2022 року № 2/10/VIII, рішеннями виконавчого комітету міської ради 

від 24 березня 2022 року № 83, від 04 квітня 2022 року № 90, від 14 квітня 2022 

року № 109, від 28 квітня 2022 року № 127, від  12 травня 2022 року № 154, від 

26 травня 2022 року № 160) зміни:  

 

1) у видатковій частині спеціального фонду бюджету 

Старокостянтинівської міської територіальної громади головному 

розпоряднику бюджетних коштів  КВК 02 «Виконавчий комітет міської ради» 

по КПКВ 0217670 «Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання» 

КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» 



 

2 

 

зменшити річні асигнування одержувачу бюджетних коштів комунальному 

підприємству комбінату комунальних підприємств Старокостянтинівської 

міської ради по проєкту «Реконструкція центрального парку культури і 

відпочинку» на суму 6000000 (шість мільйонів) гривень 00 копійок; 

 

2) у видатковій частині загального фонду бюджету 

Старокостянтинівської міської територіальної громади головному 

розпоряднику бюджетних коштів  КВК 37 «Фінансове управління виконавчого 

комітету міської ради» збільшити річні асигнування по КПКВ 3718710 

«Резервний фонд місцевого бюджету» КЕКВ 9000 «Нерозподілені видатки» на 

суму 6000000 (шість мільйонів) гривень 00 копійок. 

 

2. Контроль за виконанням цього рішення 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 

 


