
 

 
 

СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 

РІШЕННЯ 
 

 

_28  квітня  2022___ року            м. Старокостянтинів                   № ____127______ 

 

 

Про внесення змін до бюджету 

Старокостянтинівської міської 

територіальної громади на 2022 рік 

 

Відповідно до пункту 3 частини четвертої статті 42 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», абзацу четвертого підпункту 2 пункту 22 

розділу VІ «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України, 

Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення 

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», постанови Кабінету Міністрів України від 

01 квітня 2022 року № 401 «Про спрямування коштів до резервного фонду 

державного бюджету», 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), такі зміни:  

 

1) у дохідній частині загального фонду бюджету Старокостянтинівської 

міської територіальної громади: 

по коду 41033900 «Освітня субвенція з державного бюджету місцевим 

бюджетам» зменшити планові показники на суму 15447800 (п’ятнадцять 

мільйонів чотириста сорок сім тисяч вісімсот) гривень 00 копійок; 

по коду 41051000 «Субвенція з місцевого бюджету на здійснення 

переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції» 

зменшити планові показники на суму 329520 (триста двадцять дев’ять тисяч 

п’ятсот двадцять) гривень 00 копійок;  
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по коду 41051200 «Субвенція з місцевого бюджету на надання державної 

підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної 

субвенції з державного бюджету» зменшити планові показники на суму             

61074 (шістдесят одна тисяча сімдесят чотири) гривні 00 копійок; 

 

2) у видатковій частині бюджету Старокостянтинівської міської 

територіальної громади по головному розпоряднику бюджетних коштів        

КВК 06 «Управління освіти виконавчого комітету міської ради»: 

по загальному фонду по КПКВ 0611031 «Надання загальної середньої 

освіти закладами загальної середньої освіти» зменшити річні планові 

асигнування на суму 15447800 (п’ятнадцять мільйонів чотириста сорок сім 

тисяч вісімсот) гривень 00 копійок а саме: по КЕКВ 2111 «Заробітна плата» на 

суму 12661900 (дванадцять мільйонів шістсот шістдесят одна тисяча дев’ятсот) 

гривень 00 копійок, по КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» на суму 

2785900 (два мільйони сімсот вісімдесят п’ять тисяч дев’ятсот) гривень                 

00 копійок; 

по загальному фонду по КПКВ 0611152 «Забезпечення діяльності 

інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції» зменшити річні 

планові асигнування на суму 329520 (триста двадцять дев’ять тисяч п’ятсот 

двадцять) гривень 00 копійок, а саме: по КЕКВ 2111 «Заробітна плата» на суму 

270098 (двісті сімдесят тисяч дев’яносто вісім) гривень 00 копійок, по                

КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» на суму 59422 (п’ятдесят дев’ять 

тисяч чотириста двадцять дві) гривні 00 копійок; 

по загальному фонду по КПКВ 0611200 «Надання освіти за рахунок  

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної 

підтримки особам з особливими освітніми потребами» зменшити річні планові 

асигнування на суму 45036 (сорок п’ять тисяч тридцять шість) гривень 00 

копійок, а саме: по КЕКВ 2111 «Заробітна плата» на суму 36916 (тридцять 

шість тисяч дев’ятсот шістнадцять) гривень 00 копійок, по КЕКВ 2120 

«Нарахування на оплату праці» на суму 8120 (вісім тисяч сто двадцять) гривень 

00 копійок;  

по спеціальному фонду по КПКВ 0611200 «Надання освіти за рахунок  

субвенції 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 16038 (шістнадцять тисяч тридцять вісім) гривень 00 

копійок; 

по спеціальному фонду по КПКВ 0611021 «Надання загальної середньої 

освіти закладами загальної середньої освіти» КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт 

інших об’єктів» передбачити річні асигнування на суму 3812940 (три мільйони 

вісімсот дванадцять тисяч дев’ятсот сорок) гривень 00 копійок для завершення 

робіт відповідно до проєкту «Капітальний ремонт ЗНЗ І-ІІІ ступенів № 3                

вул. Вишневецького, 2 м. Старокостянтинів Хмельницька область»; 
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3) у видатковій частині спеціального фонду бюджету 

Старокостянтинівської міської територіальної громади по головному 

розпоряднику бюджетних коштів  КВК 02 «Виконавчий комітет міської ради»: 

по КПКВ 0210150 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах 

(місті Києві) селищах, селах, територіальних громадах» КЕКВ 3142 

«Реконструкція та реставрація інших об’єктів» передбачити річні асигнування 

на суму 924536 (дев’ятсот двадцять чотири тисячі п’ятсот тридцять шість) 

гривень 48 копійок на реконструкцію приміщення вузла зв’язку під житлові 

приміщення (квартири) по вул. Франка, 21; 

по КПКВ 0217130 «Здійснення заходів із землеустрою» КЕКВ 2281 

«Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних 

(регіональних) програм» передбачити річні асигнування в сумі 400000 

(чотириста тисяч) гривень 00 копійок на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо інвентаризації земель сільськогосподарського призначення, 

в тому числі за рахунок залишку коштів від відшкодування втрат 

сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, що утворилися  

станом на 01 січня 2022 року в сумі 203697 (двісті три тисячі шістсот 

дев’яносто сім) гривень 78 копійок; 

по КПКВ 0217330 «Будівництво інших об’єктів комунальної власності» 

(нерозподілений резерв) КЕКВ 3122 «Капітальне будівництво (придбання) 

інших об’єктів» зменшити річні асигнування на суму 1917572 (один мільйон 

дев’ятсот сімнадцять тисяч п’ятсот сімдесят дві) гривні 04 копійок; 

по КПКВ 0217670 «Внески до статутного капіталу суб’єктів 

господарювання» КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам 

(установам, організаціям)» зменшити річні асигнування одержувачу бюджетних 

коштів комунальному підприємству комбінату комунальних підприємств 

Старокостянтинівської міської ради на суму 10503652 (десять мільйонів п’ятсот 

три тисячі шістсот п’ятдесят дві) гривні 66 копійок, з них: по проєкту 

«Берегоукріплення берегів водосховища на річках Случ та Ікопоть з 

розчисткою та поглибленням в межах міста Старокостянтинова» на суму 

7487446 (сім мільйонів чотириста вісімдесят сім тисяч чотириста сорок шість) 

гривень 00 копійок, по проєкту «Реконструкція центрального парку культури і 

відпочинку» на суму 3016206 (три мільйони шістнадцять тисяч двісті шість) 

гривень 66 копійок; 

 

4) у видатковій частині загального фонду бюджету Старокостянтинівської 

міської територіальної громади по 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 7487446 (сім мільйонів чотириста 

вісімдесят сім тисяч чотириста сорок шість) гривень 00 копійок. 

 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського
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голови з питань діяльності виконавчих органів Старокостянтинівської міської 

ради, начальника фінансового управління виконавчого комітету 

Старокостянтинівської міської ради Валентину КАМІНСЬКУ. 

 

 

 

Міський голова                           підпис                               Микола МЕЛЬНИЧУК 

 


