
 
 

СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 

РІШЕННЯ 
 

 

__28 квітня 2022___ року               Старокостянтинів                         № ______129________ 

 

 

Про виділення коштів з 

резервного фонду бюджету 

Старокостянтинівської міської 

територіальної громади на                   

2022 рік 

 

 

Враховуючи звернення ОСОБИ, які зареєстровані у виконавчому комітеті 

міської ради 30 грудня 2021 року за № 63/7977-23/2021, 28 квітня 2022 року за 

№ 63/1924-22/2022, ОСОБИ 1, яке зареєстроване у виконавчому комітеті 

міської ради 25 квітня 2022 року за № 42/1873-43/2022, керуючись Законом 

України «Про правовий режим воєнного стану», Законом України «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення умов для 

забезпечення продовольчої безпеки в умовах воєнного стану», статтями 52, 64 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пунктом 2 статті 24 

Бюджетного кодексу України, Указом Президента України від 24 лютого      

2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», Указом 

Президента України від 14 березня 2022 року № 133/2022 «Про продовження 

строку дії  воєнного стану в Україні», постановою Кабінету Міністрів від               

01 березня 2022 року № 175 «Тимчасовий порядок виділення та використання 

коштів з резервного фонду бюджету в умовах воєнного стану» (зі змінами), 

виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Фінансовому управлінню виконавчого комітету міської ради (Валентина 

КАМІНСЬКА) виділити з резервного фонду бюджету Старокостянтинівської 

міської територіальної громади на 2022 рік головному розпоряднику 

бюджетних коштів КВК 02 «Виконавчий комітет міської ради» кошти в сумі 

9468101 (дев’ять мільйонів чотириста шістдесят вісім тисяч сто одна) гривня               

00 копійок, з них: 

9068101 (дев’ять мільйонів шістдесят вісім тисяч сто одну) гривню                        

00 копійок за КПКВК 0218733 «Заходи із запобігання та ліквідації наслідків 

надзвичайної ситуації на об’єктах транспортної та дорожньої 



 
 

2 

 

інфраструктури» для проведення робіт по проєкту НАЗВА в тому числі 

виготовлення проєктно-кошторисної документації та здійснення технічного 

нагляду; 

400000 (чотириста тисяч) гривень 00 копійок за КПКВК 0218775 «Інші 

заходи за рахунок коштів резервного фонду місцевих бюджетів»                       

КЕКВ 2281 «Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації 

державних (регіональних) програм» на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо інвентаризації земель сільськогосподарського призначення. 

 

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 


