
БІ )КЄТНИЙ зхпиг НА 2022-202~ Р

І. nрn11л!н1ш nр:щі 1'!1 ~u11і:1.~І,ІіОГО захисту ІІОС~. 08
(•

2. 11рашrі1111я праві та соціального захисту населения Хмільницької міської рали 081
(ІІ'Од Т~лоІСІС ~І-

3. 0813050 3050 1070

(КОА Пpo1>p.,w11or ••,.е.,фі••щіі (~,;Од Т11nоІОТ llporpiLЧ:ltOЇ I01JІCHфeii2UJ
1111111••, n 111 acpe.JНТ)'Nfilt:. міс~ювоrо ІЩDТІО 8 1'11 JфCJ\1(1)' ІІШІJсІІ м.іс:ц.:щ~

&о.т.«nу) 6,о.-у)

4. Додаткові витрати місцсвого бюджс

t) додаткові витрати из 2022 (плановий] рік за бтоцжеn111м1,1 програмами:

Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи
(t1-.iliwrttVU1tH, бю.!І)КП«)f ІtJIOfP,1:w,_--u,;.-,-,a--,, T"',-n,o-~Q-IO-~---t-ІJOIO--IQI.К--H-:-ф-1a.nш----,_,-ao_lUIJI.ПКJ____,,,,-e-тa-t.J)r--.:tИ-I'\-. ,аа-·-· н-,і.

місиеІЮm &o,жr-ty}

Зміна резуяьгативнш показників, які характеризують внкшшиня бюлжстної програми )' разі передбачення податкових коштів

025370()0(Н 111

Код ЕІ(ОJІОІЧІ'ІІІОі 2022 рік (проеет)
k11:'ІС11фік:шії

81\д!іtКіІІ (щ)д;11,:rу / f lru1.мe нувания 2020 рік 2021 pii;
ОбrруІП}'ІШІІІІ• иеобхідності ДОД3Т1цІ!ІІ1Х но111ті11 щ J()2} ІФкод Кмс11фікаціі (:ІІ)Ї'r) (:wтяс:р.джс:но) І -p:!"lt'III Іtli OVC,,,r

ІІСОVХЩІtО
кpcд1·rry1111t111q Jl0.113П080i-

Gю~

І 2 3 4 5 6 7
2730 Інші вм nпатм н аСЄ11е н ню 134 038 127 300 58300 69000

УСЬОГО 134 038 127 300 $8300 69000

=-
№ І t11й~t~нувnннw ОJІ,1tІІІІWІ UIІ.ldipy }lж~о інфор.1.1uuіТ 2022 рі~іnІ)О(кт) 11 >1<:жа.х 2022 p11\'(np11(c1.t') )мі1111) І' ,н

"J/іІ JІ.ОВСІ1<:ІЛ11( l'p<INH'IHHX ОбсІІГ!8 8lt,IIL'1tl1HЯ .І\();t:ІТІ(І)1111'1. ~ ІІІІІІІ8

І 1 J •• 5 4
34:tpa.1

обсяг в,,..даПІз rpt/. :~еІт..оwторис $SJOO,OO ШJ(МІ
Продукту

кількісrь одержуІІа'f!в чоnовІІів осіб 0<:обосмСІЧ)де,; 134,00 ІН
tl11i.кlcn. одер)І(УІІ!І,qІІ І«іно( оеб оообоtІІ сnрави ІS.00 І'
Ефепи В.НОСТІ

середня еаргсгь nin.t.n1 ГІ)Н~ :І)О3р.1Х)'НОІ( 391.00 ш

№4 11і..1 19.05.2012 р.



Наслілкп у разі, якшо цошгткові 1хо11Jт11 ш' б)дут~, иерсдбячсн! у 2012 роках, т.1 альтср11:1пш11і Jn..:01111. 11i..11x иеобхіпио 11ж11 ПІ для Jаuсзnсченш, впкоиання бюпжетної ирограми

2) дояагкові 011тра'111 11а 2O23-202А рок« зв бюджстнf!(ІШ програмами:

Кол Е:к1ЖО\1і•11tої
2()2.:;рік (11pon101) !02-1pti,; (n:рог1101)

ІСЛ.ІСІtфі11ш1ЇЇ
11 наа ll.:tll 6юдЖС1) / l laJNt нуяан 11я

trOJ\ Іut:І~Нфі1-:щjї
іІЩІfS.,.11111111 ltportІOJ'81 необхідно І ІІ,'ІИІС\1"!1111 nрогщ)JШ ,,~oG,i,1110

06r:p)'ІП)'fi:.1Hllil необхідиосп ДOJ\дtl.0011"\' кошгів ІШ 2.023•202•1 рОІіІІ

i.-pe;u,ry 111щю1
na~11H\(UI ДО.];111\ОІ!О+ rІШdІЗИ!і).14 додаТ!<ОRО+

бtО.'І.Ж<:'1)

І 2 з 4 s 6 7

УСЬОГО

Наслідк~, у разі, якщо цодаткові коцпи 11с будут~. персдбачені у 2023 - 2024 роках, та :~т,тсрн:1т11n11і заходи, яких необхідве n,,;11'п1 для забезпечеппя викопапня б1оджстноТ

програми

З~СТ)'ІІІІІІК начальника у11рав.лі1111я

Заступ Н II К ГОЛОВІІОГО бухгалтера

Людмияе П~РЧУК
(1tpi11•••••• ,.1u;•••••

Тетяна МЕЛЬІ-ІИК

•• 11іл 19.05,2012. р.



2022 - 2024 РО одятковий ( Форма 2022~3)

І. 'nр'1мі1111ц п ряпі та соніпяьпог« 13;\ІІСТ)' 11зсме11н11 Хміт,111.нtа.~-ої міської р:11111 os 2008&327

2. ·'11р~ІFІ.,1ЇІІІІW прані Т:І соціального захисту нвсепенпя Хмільиицько] МІСІ,І(ОЇ р:щ11

СО,!І ТІІJІО8Оі МІІО•('ЮОКіІ•,СJІфІІ<ІІІUЇ 8'Ід,І'І~."f11.
~tl"}'~:ll!JtR WІс:uеІІСІ"О бІ<І,,же'Т}' І

,11111ЄДРПОУ)

081 20088327
("'М ТІtМЬОі "'1,!ІОМ'ЮІ '-'1UСІІфі~аШІ &ІШ,ТІСJаm

,-у,.,д,.,у113111,,, мsc~.oro 6ю.2:,о_С"І) та ночер • СІ~"'
ro.sQJUII01V l"Q1>1QP"'1111tl<2~••••ictlt'IIOГO бю.а;,,:СТ)')

J. 0813140 "140 1040
Ошоровясния 1'3 відпочинок пітей (крім заходів з оздоровлення дітей, щ,
здійсшоються за рахунок коштів 113 ошоровпсння громадян, які
посгражпапи внаслідок Чорнобильської катастрофи)

(•·on J;J СДРІІОУ

02.537000000

(,-одТ11поІ!(){ л~-.:ної ІQІМ'иф~r.1,u'Т
1,:рt'!І:КТ}'UНН• МІЩСІІОІ't' U01Jt>1 •.,е .,, '-1'JCJm-i) l\illtlta .clc11ctIOro
~) G,o,!l:«ry)

4. Дода1 кові витрати місцевого бюпжету:

( ІМД <І),уШ,'"І\іО!І:111\,НО'
.ц:11фіІСІІІJІ a1;.t.1 to.-i•

~,X:.'IJ,ft)'e.'i""" (>о(~ж,t1у)

тноі nporp,,м11 "111"0 i 1 иnОtоОЮ nроrр;ноюю
1,(1~[11[..,r<> (JО()ДЖt'1

. .., ~- .•..'\- ... ..,,.~- --- .•.... --- ··-· ---- , ... , . -., . .
Кол F.кОІІО'1ЇЧfІ'ОЇ

2022 рік (ироекг)

~иmс11фік1шіf
ІЩ!l,ГП(ЇВ 6ЮЛЖС'Т)' / І-Іаn~енуванш1 2020 рік 2021 p1,r 0бf1)ymy11mщ,i необхід11ості додаТІ<О&ІІ:І. коппіа на 2022 рік
ход Клас1·1ф11ш11ії (111,т) (ззтверджено} Г1»"""""" l)(jar

необхідно
кредигуваі 11111 ДСЩІІ1КОІІО+

6ІОДЖС1)'

1 2 І J 4 5 6 1

2730 Інwі вимати населенню о о 450000 -450 000

УСЬОГО (І . о 450000 -150 ооо

Зміна результативних покаишків, які характеризують викоиапия бюджетної програми у разі перелбачеипя додаткоеих коштів

№ Н111І1&t: 11)'ІІІІІШJІ О;u,ннц,. 1111міру дЖ'С~JІО інф1Jр~1зції
2022 piк(rrpocкr) 11 межах 2012 р1к(n~кт) ·~мі1щ у разі

з/п аовевеннх граничних обсягіе l!ltJIЇJl,C II ня ДОдІmtО МІХ КО Іlm8

1 2 3 4 5 6
Затрат

ОбсАr е>І.А.~тхі& fl)H ;ІОLІІТОрМ~ 4j0000,00 о.оо
Продукту

Юл:ь'(ІСТь пр1щ5ан;~х nутіІЮО<' ААй діте.:\ шт npotpaм.i 40,00 о.оо
Ефо1rп1в11.оєтІ

Середн1іі р0а114ір ti3 11р~.,дб.'!,нtі~ 1 nутІв1r.1 rрн po3p.lX)'ti0( ~то.оо о.оо

№2 ІІЩ 19.0$.202:z р



Насліпки у раз], якию иоца І кові кошти 11(' булут,, перепбнчсиі у ·2021 [10К-3:\, та альтериа 1111:11-ІЇ шмшп, SH,11~ 11еобхіл1ю ЮЮІ ІН вля забезпечення пиконанпв бюлжет11ої ІІ[Н)І [>ЗМІІ

2) лолаткові витрати на 2023-2024 роки 111 бюцжєтиими програмами:

ІС()JІ Е~-"аІІІ.)М1'ІІІОі
202Jpii,; (ІфОІ ІЮJ) 2024ріІ< (ГІJЮІ ІІЮ)

к.1ас11фі~.::щії
вилатхіе бюджету І І І3д,\І~ІІ)'UЗІІІЩк()д К11;3с11фік:ші'1 rll..111tc')Т11 "·" 4rpQl'11'1tti& 11еоб:-:ід1ю ІІt.1111"fТІШІ! fll)OIO~tll необхідио ()Grpy111)'1ia/lШI веобхшноеп JIQJtlПl(UІHIX КОUГГІІ! 1131.02.3-2024 рокт:

i.p..:ДІff}' "3/ІШІ П\111.1\Jlll!J'JI 110.11:ТТІ<ОІЮ+ IIOl,~J1ll[~,I лоаагково+
6ю,wк~

І 2 з 4 5 б 7

УСЬОГО

Нас.11 ідк~, у раз], Я1'ЩО полатков! коцп 11 не Gуду
11ро1~р:111111

передбачені )' 2023 - 202" роках, та альтернативні захопи, яких 1,1еобхшно nж1·1т11 д!Ій забезпечення 1111ко11аш1й бнщжетної

асту1111111' начяльника упра вліннн Лювмияа ПЕРЧУК

Заступник головного бухгалтера

(~і.tr1;1Ш~Т11 і)ІІUіL1М)

ЕЛЬНИК

№2 вія 19 OS.2022 р.



кктний: НА 2022 - 2024 1'

І. 'np1111.11i111111 f1 р:ші Т:І СОІ!і:ІJІІ,ІІОГО }:IXJl('l У Іt!1СІ.',1СІІІІJІ Х \\І..1ЬІ11ЩІ,J,О'і ,1Ї('1"коі JїЗ/111 ()!j 20088327

L 1Шi1""f'H)'1,,i1-1t1JІ I a.,11t)a1t0ro po1nopur1и.:1 ( h"Q!I T1'11QIWЇ BIJt<},t•tOi К.'11\СІІф1,;;щ1і ""·':tTh111 r.J
~J\JІJ)illltІIU \І1СІІСІЮІ't1 ('ІМ)~)

(k011 3:1 СЛІ'ПОУ)

2. 081 20088327
(ІООі1 Т>1110~01 iц.'!rN..OT І,JІ.Jоt'І1фі"'1шТ ••t.'\3'11<111 n

~ДІ< І} 8.1)\11. МК'~~~ОІ О (ІІОJІ&'n)' ~ ІtШ,t~р О ~ИС'f~>ІІ
rg,11)1U1afO pow~Mllllt<II 1<011rria MiC{(C80ro C'<l(1.11t:c-1))

0813171 3171 1010
Компенсаційиі ввпяати особам з Інвалідністю на бензин, ремонт, технічне
о6сл.)'говуван11я автомобілів, мотоколясок і щ1 трзнс11ортне обслуговуванн«

код Про1~>1>1ОО"'\І!СІіфі~.1ш1 (.-ОА T1tr:ioюi ПІ)ОГІ);І"І'аі "11~1!
1>1i.Іt3n.iв та~·1111111н:t місшеоrо 1<,wmn -r1111ре.11пу~>111• >1iC1>1:tІOro

бю,tжс1)·} Gюм<"І)' 1

4. Дод:гrкові внтрптп місцевого бюджету:

•А llly1r~uioн.'1Jl1-1юi (і~І\,.(11уі,а,шJ1 бю.'VКП
І<JІЗ(""І~ІСІІW1 ІІІQ.11UВ тв
ф('МІ~ІІ 11• 6,Q,utl)I)

(•VII µ СЛРЛОУ)

02537000000

l) дoдnn-mui в11,·ра111 1ш 2022 (лланоn11fі) рік за 61оджеn111мtt програмами:

Kon Економічно)
202.2 рік (nрое11.т)

клш:нфіКіllІіІ
11111urrкi11 бюджс,у І Іі:а.11 \ІС: 11)' 113ШІІt

2020 ріІ< 2021 рік
КО)І к.,ас11фі,r,щіі (звіт) (затвсрлжеио) rp:11t пч ш,rа обе:аr ІІСОО'<ЇJ\00

()(irpyH1)'tro1m11 нсобхідпості ,1ол;ктхuвюt iroumв 11з 2022 рік

крелитування
дОдІП1СОІЮ +

QЮд;І,.VІ}'

І 2 3 4 5 6 7

2730 Інші омплаn, населенню 21 849 28 $66 21 733 8 500

Усьоrо 11 ~9 18566 21 733 8 500

з~1іщ1 ре:~ут,тзn1в1111:к показник!в, які характеризують виконання бюджетпог програми у разі переабачення вопагкових квштів

Х'! Hari~ic11yвa,ш11 om,,.шui виміру /1;;..-tрело і11фор'І1щіі
2022 piR(l'lfIOt:I\T) І! межах 2022 рік(11росп) 3Мі11н у рюі

vr, JtOl!~ш:1111x граничних обсягів ВІUІілеш111 ДОJ\іІ'ТІ\"'ОІІІLХ коштів

І 2 з ., 5 6

ЗАтрат

обсяг ll'Mfp.Jt' tptl, )00.ІІІОШТОІ)<'..С 22100.00 ;}06()().00

ПрОДу,сту

кілІ>Іt!Сfь отримувачів ..onoefide ос,б оаІбое. слра11и ~>,00 SЗ,00

кІль~іс;ть от~жмуеачІо JІОМІЖ осіб QCQ(ioojcnpaвt,< 2S,OO Z$,OO

Ефокт-иІІоtостІ

середнІі< ро,мІр mмnенсац/1 rрн po~paxyt<O( І 283,00 392,00

No3 1111\ І 9.fJS.2022 р.



Наслідки у разі, ~, кию лода І'І\"ОНі 1-0111111 не будут,. ІІ('J)t,Jба•1с11і у 2022 роках, Т3 а111,тсриатпвні захопи, ЯЮІХ нсобх ілио вжити Д.:1Я J1.IU~}f1CЧCIIIIЯ ІШКО\-І}НІІІЯ 1іІО.'ІЖС'ТlІQЇ програми

2} полят кові 011трат11 ш:1 2023-202~ роки за бюлжетиими програмами:

Код Еко1ю.~і•11и:,ї
202Jpiii (11pnrнo1) 2024J)ІК (ІlpDI IIUJ)

І(Л()СІІфі"ІІЦІІ
IIH.il,'ffl(ill (ж),дЖСІ) / Іtаn,1с1-І)'І;.іІtІІЯ

~.-ед КІ1аснф111з11n
ІН;!ИІ>.іІТ1!" lfl npc;,-1,u111i необм.пю 11t.,ис1ш1ні 11роnю>І'1 11<.'об.:і.1110 ОбrrуІП)'11а11ш, 11соо'(іт1ості оош~тков11х "--own11 ю, 2021-2014 ІХ'""

Іірtд.111}' fЩІІ ІІ'І
•to.,:3"1,tf'I01,, .:~ощ.-,~ооо+ ПQ!a1Hkk~t ДОДІ)ТК()В()+

бІОдЖСТ)'

І 2 3 4 s 6 7

УСЬОГО .

наса ід1,11 у разі, якщо податкові кошти 11с буду,1. псрєябачені у 2023 - 2-024 роках, т11 альтернагивні заходи, яких пеобхшно вжити дмt зябезпечсння n111-'011tl ння бюяжстнот

програми

ЗасТ)'ПІІІІІ, ш~·н~;н,11111,а уnравлі1111я

Зиступпп к головного бухгалтера

№3 від 19 os 2022 р
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