
РОЗПОВСЮДЖУЄТЬСЯ БЕЗКОШТОВНО

 МОЄ МІСТО                             
ХМІЛЬНИК

                  Більше цікавих новин на сайті міста ekhmilnyk.gov.ua та у   HmilnykMRada

    • КОНКУРС

  №12 грудень2018р.    
Інформаційний бюлетень міської ради

Виконавчий комітет Хмільницької міської ради оголошує 
конкурс з відбору громадських  організацій осіб з інвалідністю 
та ветеранів, діяльність яких має  соціальну  спрямованість  
для надання фінансової  підтримки з бюджету міста Хмільника.

Конкурсні пропозиції приймаються з 14.00 год.  20.12.2018р. 
по 15.00 год.  10.01.2019р.  щоденно, крім вихідних та святкових 
днів, за адресою: м. Хмільник, вул. Столярчука, 10  - Центр на-
дання адміністративних послуг у м. Хмільнику.

До участі у конкурсному відборі для отримання фінансової 
підтримки з бюджету міста Хмільника допускаються громадські 
організації осіб з інвалідністю та ветеранів, діяльність яких має 
соціальну спрямованість, зареєстровані у встановленому законо-
давством порядку та потребують фінансової підтримки. 

Конкурсна пропозиція подається у запечатаному конверті                       
(з поміткою на конкурс і назвою організації) та містить: 
- заяву про участь у конкурсному відборі  з визначення громадсь-
ких організацій  інвалідів  і ветеранів, діяльність яких має соціальну 
спрямованість, для надання     фінансової підтримки з бюджету міста 
Хмільника (Додаток 1 до Порядку відбору громадських  організацій  
осіб з інвалідністю та ветеранів, діяльність яких має  соціальну  
спрямованість  для надання фінансової  підтримки з бюджету 
міста Хмільника, затвердженого рішенням 57 сесії міської ради 7 
скликання від 12.12.2018 року № 1811);
- копію статуту громадської організації, завірену  підписом керівника 
громадської організації, скріпленим її печаткою;
- копію рішення органу державної фіскальної служби про вклю-
чення громадської організації до Реєстру неприбуткових установ та 
організацій, завірену  підписом керівника громадської організації, 
скріпленим її печаткою;
- довідку про склад керівного органу громадської організації, 
завірену  підписом керівника громадської організації, скріпленим її 
печаткою;
- опис та кошторис витрат, необхідних для виконання/реалізації 
проекту, заходу за формою (Додаток 2 до Порядку відбору гро-
мадських  організацій  осіб з інвалідністю та ветеранів, діяльність 
яких має  соціальну  спрямованість  для надання фінансової  
підтримки з бюджету міста Хмільника, затвердженого рішенням 
57 сесії міської ради 7 скликання від 12.12.2018 року № 1811).  Опис 
проекту, заходу  повинен висвітлити мету і завдання, план виконан-
ня із зазначенням строків та відповідальних виконавців на кожно-
му етапі, очікувані результати та конкретні результативні показни-
ки виконання/реалізації проекту, заходу, інформацію про цільову 
аудиторію,  способи інформування громадськості про хід виконання 
/ реалізації проекту, заходу, детальний розрахунок витрат та джере-
ла фінансування;
- інформацію про діяльність громадської організації, зокре-
ма про досвід виконання/реалізації проектів, заходів протягом 
останніх двох років за рахунок бюджетних коштів та інших джерел 
фінансування, джерела фінансування громадської організації, її 
матеріально-технічну базу та кадрове забезпечення (Додаток 3 до 
Порядку відбору громадських  організацій  осіб з інвалідністю та 
ветеранів, діяльність яких має  соціальну  спрямованість  для на-
дання фінансової  підтримки з бюджету міста Хмільника, затвер-
дженого 57 сесії міської ради 7 скликання від 12.12.2018 року № 
1811);
- бюджетний запит на відповідні 3  роки з детальним розрахунком  
показників затрат, продукту та  ефективності використання бюджет-
них коштів.

Подана конкурсна пропозиція не повертається учасникові кон-
курсу.

Для участі в конкурсі також необхідно подати:
- списки членів громадських організацій (в паперовому вигляді, із 
зазначенням П.І.Б. та дати, місяця, року народження).

Відповідальність за достовірність інформації у конкурсній 
пропозиції покладається на учасника конкурсу.
*** Зразки документації для участі в конкурсі в електронному 
вигляді доступні на офіційному веб-сайті міста: 
http://ekhmilnyk.gov.ua

РОЗПОЧАТО ВІДБІР 
ГРОМАДСЬКИХ  
ОРГАНІЗАЦІЙ 

З НОВИМ РОКОМ! 
З РІЗДВОМ ХРИСТОВИМ!

ДОРОГИЙ ХМІЛЬНИК!  ШАНОВНІ ХМІЛЬНИЧАНИ! 
Ялиново-духмяним подихом, дзвінкоголосими коляд-

ками та гомінкими щедрівками повняться наші гостинні 
оселі і ми від серця радіємо зустрічі Нового Року та Різдва 
Христового. Ми чекаємо на ці свята із вірою в оновлення 
і добро, у звершення миру та досягнення впевненості у 
завтрашньому дні. Вітаємо Хмільницьку громаду із Новим 
Роком та Різдвом Христовим! 

У році, що минає, було чимало викликів, вдалих досяг-
нень й успішних планів. Важливо, що ми разом спрацюва-
ли на результат, на досягнення перспектив спроможності 
нашої громади, покращення її ділової активності, 
відкритості та взаємного партнерства. 

Завдяки конструктивній і взаємопогодженій діяльності 
депутатського корпусу міської ради та її виконавчого 
комітету, дієвості та відповідальності виконавчих органів 
міської ради стали досяжними очевидні прогресивні 
зміни у житті міста та громади і ми разом переконалися, 
що в об’єднанні зусиль і намірів можна зробити більше в 
інтересах громади. 

Дякуємо усім за вкладену частку уваги і праці у розви-
ток курортного міста, у добробут кожного жителя. 

Бажаємо омріяного миру в нашій державі, добробу-
ту, злагоди і спокою кожній Хмільницькій родині. Нехай 
справдяться світлі мрії й надії кожного, і ми будемо мати 
більше можливостей для єднання, позитиву і спілкування.

Запрошуємо Вас на загальноміське новорічне свято, 
що відбудеться 31 грудня о 21.00 год. на Майдані Свободи. 

Зустрічаймо Новий Рік у Хмільнику!  
Родинно-теплих Вам Різдвяних свят! 

З повагою і добрими побажаннями 

 Міський голова        Сергій РЕДЧИК 
Секретар міської ради                       Павло КРЕПКИЙ 

    • НОВОРІЧНЕ ПРИВІТАННЯ
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Код Найменування згідно з Класифікацією доходів  бюджету
Усього Загальний 

фонд
Спеціальний фонд

усього у тому числі 
бюджет роз-

витку

1 2 3 4 5 6

11010000 Податок та збір  на доходи фізичних осіб  74 868 090 74 868 090 0 0

11020000 Податок на прибуток підприємств  204 430 204 430

13000000 Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів 34 270 34 270

14000000 Внутрішні податки на товари та послуги 11 545 200 11 545 200

14020000 Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) 1 531 300 1 531 300

14030000 Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) 6 070 000 6 070 000

14040000 Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів 3 943 900 3 943 900

18000000 Місцеві податки 41 316 110 41 316 110

18010100 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об’єктів житлової нерухомості  143 700 143 700

18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об’єктів житлової нерухомості 463 010 463 010

18010300 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості 110 600 110 600

18010400 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений  юридичними особами, які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості 1 073 800 1 073 800

18010500 Земельний податок з юридичних осіб 3 026 100 3 026 100

18010600 Орендна плата з юридичних осіб  11 575 600 11 575 600

18010700 Земельний податок з фізичних осіб 530 300 530 300

18010900 Орендна плата з фізичних осіб 3 647 900 3 647 900

18011000 Транспортний податок з фізичних осіб 200 000 200 000

18011100 Транспортний податок з юридичних осіб 150 000 150 000

18030000 Туристичний збір 20 200 20 200

18050000 Єдиний податок  20 374 900 20 374 900

19010000 Екологічний податок 113 150 0 113 150

21010300 Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету 133 500 133 500

21050000 Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів 1 494 000 1 494 000

21080000 Інші надходження  88 400 88 400

22010000 Плата за надання адміністративних послуг 2 971 500 2 971 500

22080400 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності 301 800 301 800

22090000 Державне мито  69 900 69 900 0 0

24060000 Інші надходження  273 350 273 200 150 0

24170000 Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту 100 000 0 100 000 100 000

25000000 Власні надходження бюджетних установ  3 315 900 0 3 315 900

31030000 Кошти від відчуження майна…**  200 000 0 200 000 200 000

33010100 Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення…** 200 000 0 200 000 200 000

50110000 Цільові фонди…**  10 000 0 10 000

Усього доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів) 137 239 600 133 300 400 3 939 200 500 000

41020000 Дотації  з  державного бюджету місцевим бюджетам 2 043 100 2 043 100

41030000 Субвенції  з державного бюджету місцевим бюджетам 56 547 900 56 547 900

41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 35 551 000 35 551 000

41034200 Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 20 996 900 20 996 900

41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 81 729 600 81 729 600

41050100 Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню...** 45 186 500 45 186 500

41050200 Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і 
скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 

147 900 147 900

41050300 Субвенція з місцевого бюджету на виплату допомоги сім’ям з дітьми...** 34 134 200 34 134 200

41050700 Субвенція з місцевого бюджету на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей...** 1 746 100 1 746 100

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 514 900 514 900

Разом доходів 277 560 200 273 621 000 3 939 200 500 000
            Секретар міської ради                                                                                                                                                        П.В.Крепкий
** найменування кодів та підсумкові стрічки згідно з класифікацією доходів скорочено     

Доходи бюджету на 2019 рік  Додаток № 1 до рішення 57 сесії  міської ради 7 скликання 
"Про місцевий бюджет Хмільницької міської об`єднаної територіальної громади  на 

2019 рік" від 12.12.2018р. №1872  

Керуючись    Бюджетним  кодексом 
України,  ст. 26, 59 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», міська 
рада     

В И Р І Ш И Л А:
1. Визначити на 2019 рік:
доходи місцевого бюджету у сумі 

277560200 гривень, у тому числі доходи 
загального фонду міського бюджету – 
273621000 гривень та доходи спеціального 
фонду місцевого бюджету – 3939200 гри-
вень згідно з додатком 1 до цього рішення;

видатки місцевого бюджету у сумі 
277560200 гривень, у тому числі ви-
датки загального фонду міського бюд-
жету – 256062076 гривень та доходи 
спеціального фонду місцевого бюджету – 
21498124 гривень;

профіцит за загальним фондом 
місцевого бюджету у сумі 17558924 гри-

вень згідно з додатком 2 до цього рішення;
дефіцит за спеціальним  фондом 

місцевого бюджету у сумі 17558924 гри-
вень згідно з додатком 2 до цього рішення;

оборотний залишок бюджетних 
коштів місцевого бюджету у розмірі 
1000000 гривень, що становить 0,39 
відсотків видатків загального фонду 
місцевого бюджету, визначених цим пун-
ктом;

резервний фонд місцевого бюджету 
у розмірі 409653 гривень, що становить 
0,16 відсотків видатків загального фонду 
місцевого бюджету, визначених цим пун-
ктом.

2. Затвердити бюджетні призна-
чення головним розпорядникам коштів 
місцевого бюджету на 2019 рік у розрізі 
відповідних виконавців за бюджетними 
програмами згідно з додатком 3, 4 до цьо-

го рішення.
3. Затвердити на 2019 рік 

міжбюджетні трансферти згідно з додат-
ком 5 до цього рішення.

*
4. Затвердити  на 2019 рік розподіл 

коштів  бюджету розвитку на здійснення 
заходів на будівництво, реконструкцію 
і реставрацію об’єктів виробничої, 
комунальної та соціальної інфраструктури 
за об’єктами згідно з додатком 6 до цього 
рішення.

5. Затвердити розподіл витрат 
місцевого бюджету на реалізацію місцевих 
програм у сумі 35172915 гривень згідно з 
додатком 7 до цього рішення 

*
15.   Додатки № 1-7 до цього рішення 

є його невід’ємною частиною. 
16. Це рішення набирає чинності 

з дня офіційного опублікування та 
застосовується з 1 січня 2019 року.

17. На виконання статті 28 Бюд-
жетного кодексу України опублікувати 
дане рішення у газеті «13 округ» та в 
інформаційному бюлетні  Хмільницької 
міської ради «Моє місто – ХМІЛЬНИК».

18.  Контроль за виконанням цьо-
го рішення покласти на постійну комісію 
міської ради з питань планування, 
бюджету, економічного розвитку та 
підприємництва (голова Кондратовець 
Ю.Г. ).
       
     Міський голова                С. Б. Редчик                 
* із повним текстом рішення  можна ознай-
омитися на офіційному веб-сайті  міста 
Хмільника  http://ekhmilnyk.gov.ua та у відділі 
організаційно-кадрової роботи міської ради

Р І Ш Е Н Н Я 
Хмільницької міської ради 7 скликання від 12.12.2018 року №1872

     Про місцевий бюджет Хмільницької міської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік

грн.



       МОЄ МІСТО
                   ХМІЛЬНИК3№12 грудень 2018р. ОФІЦІЙНО

Додаток № 3 до рішення  57 сесії  міської ради 7 скликання  
"Про місцевий  бюджет Хмільницької міської об`єднаної територіальної громади  
на 2019 рік"від  12.12.2018р. № 1872 

 РОЗПОДІЛ   
видатків бюджету на 2019 рік  

Код 
Програмної 
класифіка-
ції видатків 
та креди-
тування 
місцевих 
бюджетів

Код 
Типової 

програмної 
класифіка-

ції 
видатків та 
кредитуван-
ня місцевих 

бюджетів

Код 
Функціо-
нальної 

класифіка-
ції 

видатків та 
креди-

тування 
бюджету

Найменування головного розпоряд-
ника коштів місцевого бюджету / 

відповідального виконавця, найменування 
бюджетної програми згідно з Типовою 
програмною класифікацією видатків та 

кредитування місцевих бюджетів

Загальний фонд Спеціальний фонд

Разом

Усього видатки 
споживання

з них ви-
дат-
ки 

роз-
вит-
ку

Усього у тому 
числі 

бюджет 
розвитку

видатки 
спожи-
вання

з них видатки 
розвитку

оплата праці комунальні 
послуги та 
енергоносії

оплата 
праці

комунальні 
послуги та 
енергоносії

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

0200000 Виконком міської ради (головний роз-
порядник коштів)

30798877 30798877 21829652 1185956 1921400 1326000 595400 312816 68817 1326000 32720277

0210000 Виконком міської ради (відповідальний 
виконавець)

30798877 30798877 21829652 1185956 1921400 1326000 595400 312816 68817 1326000 32720277

0210150 0150 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне 
та матеріально-технічне забезпечення 
діяльності…міської, ... рад**

17454510 17454510 12883590 756700 146000 96000 50000 96000 17600510

0210160 0160 0111 Керівництво і управління у відповідній 
сфері у містах (місті Києві), селищах, се-
лах, об’єднаних територіальних громадах

2444955 2444955 2033485 2444955

0210180 0180 0133 Інша діяльність у сфері державного 
управління

105400 105400 105400

0211100 1100 0960 Надання спеціальної освіти школами есте-
тичного виховання (музичними, художніми, 
хореографічними, театральними, хорови-
ми, мистецькими)

5212385 5212385 4139200 110856 519500 20000 499500 312816 68817 20000 5731885

0213112 3112 1040 Заходи державної політики з питань дітей 
та їх соціального захисту

33000 33000 33000

0213121 3121 1040 Утримання та забезпечення діяльності 
центрів соціальних служб для сім’ї, дітей 
та молоді

810538 810538 604127 23606 810538

0213133 3133 1040 Інші заходи та заклади молодіжної політики 93200 93200 100000 100000 100000 193200

0213140 3140 1040 Оздоровлення та відпочинок дітей..., які 
постраждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи**

200000 200000 200000

0214030 4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек 166880 166880 117250 13530 166880

0214040 4040 0824 Забезпечення діяльності музеїв і виставок 366940 366940 259710 13120 366940

0214060 4060 0828 Забезпечення діяльності палаців і будинків 
культури, клубів, центрів дозвілля та інших 
клубних закладів

380280 380280 288430 20890 380280

0214082 4082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва 348150 348150 348150

0215011 5011 0810 Проведення навчально-тренувальних 
зборів і змагань з олімпійських видів спор-
ту

206000 206000 206000

0215012 5012 0810 Проведення навчально-тренувальних 
зборів і змагань з неолімпійських видів 
спорту

125000 125000 125000

0215031 5031 0810 Утримання та навчально-тренувальна ро-
бота комунальних дитячо-юнацьких спор-
тивних шкіл

2265039 2265039 1503860 247254 54900 9000 45900 9000 2319939

0215062 5062 0810 Підтримка спорту вищих досягнень та 
організацій, які здійснюють фізкультурно-
спортивну діяльність в регіоні

110000 110000 110000

0217130 7130 0421 Здійснення заходів із землеустрою 40000 40000 40000

0217325 7325 0443 Будівництво споруд, установ та закладів 
фізичної культури і спорту

1000000 1000000 1000000 1000000

0217610 7610 0411 Сприяння розвитку малого та середнього 
підприємництва

10000 10000 10000

0217622 7622 0470 Реалізація програм і заходів в галузі туриз-
му та курортів

155000 155000 155000

0217630 7630 0470 Реалізація програм і заходів в галузі 
зовнішньоекономічної діяльності

175000 175000 175000

0217650 7650 0490 Проведення експертної  грошової  оцінки  
земельної ділянки чи права на неї

20000 20000 20000 20000

0217660 7660 0490 Підготовка земельних ділянок 
несільськогосподарського призначення 
або прав на них комунальної власності 
для продажу на земельних торгах та про-
ведення таких торгів

60000 60000 60000 60000

0217680 7680 0490 Членські внески до асоціацій органів 
місцевого самоврядування

33000 33000 33000

0218110 8110 0320 Заходи із  запобігання та ліквідації над-
звичайних ситуацій та наслідків стихійного 
лиха

43000 43000 21000 21000 21000 64000

0218220 8220 0380 Заходи та роботи з мобілізаційної 
підготовки місцевого значення

20600 20600 20600

0600000 Управління освіти міської ради (голов-
ний розпорядник коштів)

91151550 91151550 58366390 10197880 8484246 5783746 2700500 5783746 99635796

0610000 Управління освіти міської ради  
(відповідальний виконавець)

91151550 91151550 58366390 10197880 8484246 5783746 2700500 5783746 99635796

0611010 1010 0910 Надання дошкільної освіти 28641810 28641810 16919740 4216600 2763010 165000 2598010 165000 31404820

0611020 1020 0921 Надання загальної середньої освіти 
загальноосвітніми навчальними заклада-
ми…**

55936360 55936360 36760650 5773760 3557556 3498746 58810 3498746 59493916

0611090 1090 0960 Надання позашкільної освіти 
позашкільними закладами освіти, заходи із 
позашкільної роботи з дітьми

1644540 1644540 1193800 113870 1000000 1000000 1000000 2644540

0611150 1150 0990 Методичне забезпечення діяльності на-
вчальних закладів 

571460 571460 427300 18060 571460

0611161 1161 0990 Забезпечення діяльності інших закладів у 
сфері освіти

4124710 4124710 3064900 75590 163680 120000 43680 120000 4288390

0611162 1162 0990 Інші програми та заходи у сфері освіти 232670 232670 232670

0617640 7640 0470 Заходи з енергозбереження 1000000 1000000 1000000 1000000

0800000 Управління праці та соціального захи-
сту населення міської ради(головний 
розпорядник коштів)

95527199 95527199 7957990 351610 1783675 1763675 20000 1763675 97310874

0810000 Управління праці та соціального 
захисту населення міської ради 
(відповідальний виконавець)

95527199 95527199 7957990 351610 1783675 1763675 20000 1763675 97310874

0810160 0160 0111 Керівництво і управління у відповідній 
сфері у містах (місті Києві), селищах, се-
лах, об’єднаних територіальних громадах

7409460 7409460 5541260 277910 56200 56200 56200 7465660

0813011 3011 1030 Надання пільг на оплату житлово-кому-
нальних послуг окремим категоріям грома-
дян відповідно до законодавства 

5186500 5186500 5186500

0813012 3012 1060 Надання субсидій населенню для 
відшкодування витрат на оплату житлово-
комунальних послуг

40000000 40000000 40000000

грн.
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Відповідальна за випуск: Наталія Мазур
начальник відділу інформаційної діяльності та 
комунікацій із громадськістю міської ради 

ОФІЦІЙНО
0813021 3021 1030 Надання пільг на придбання твердого та рідкого 

пічного побутового палива і скрапленого газу 
окремим категоріям громадян відповідно до за-
конодавства

14900 14900 14900

0813022 3022 1060 Надання субсидій населенню для 
відшкодування витрат на придбання твердого 
та рідкого пічного побутового палива і скрапле-
ного газу

133000 133000 133000

0813031 3031 1030 Надання інших пільг окремим категоріям грома-
дян відповідно до законодавства

91750 91750 91750

0813032 3032 1070 Надання пільг окремим категоріям громадян з 
оплати послуг зв'язку

321600 321600 321600

0813033 3033 1070 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд 
автомобільним транспортом окремим 
категоріям громадян

384400 384400 384400

0813041 3041 1040 Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і по-
логами

240000 240000 240000

0813042 3042 1040 Надання допомоги при усиновленні дитини 20600 20600 20600

0813043 3043 1040 Надання допомоги при народженні дитини 11564900 11564900 11564900

0813044 3044 1040 Надання допомоги на дітей, над якими встанов-
лено опіку чи піклування

1700400 1700400 1700400

0813045 3045 1040 Надання допомоги на дітей одиноким матерям 3342900 3342900 3342900

0813046 3046 1040 Надання тимчасової державної допомоги дітям 48000 48000 48000

0813047 3047 1040 Надання державної соціальної допомоги мало-
забезпеченим сім"ям

6000000 6000000 6000000

0813050 3050 1070 Пільгове медичне обслуговування осіб, які по-
страждали внаслідок Чорнобильської катастро-
фи

136000 136000 0 136000

0813081 3081 1010 Надання державної соціальної допомоги 
особам з інвалідністю з дитинства та дітям з 
інвалідністю

7920000 7920000 7920000

0813082 3082 1010 Надання державної соціальної допомоги осо-
бам,  які не  мають права на пенсію, та особам 
з інвалідністю, державної соціальної допомоги 
на догляд

1320000 1320000 1320000

0813083 3083 1010 Надання допомоги по догляду за особами з 
інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного 
розладу

1477400 1477400 1477400

0803084 3084 1040 Надання тимчасової державної соціальної до-
помоги непрацюючій особі, яка досягла загаль-
ного пенсійного віку, але не набула права на 
пенсійну виплату

450000 450000 450000

0813085 3085 1010 Надання щомісячної компенсаційної виплати 
непрацюючій працездатній особі, яка доглядає 
за особою з інвалідністю I групи, а також за осо-
бою, яка досягла 80-річного віку

50000 50000 50000

0813090 3090 1030 Видатки на поховання учасників бойових дій та 
осіб з  інвалідністю внаслідок  війни

19500 19500 19500

0813104 3104 1020 Забезпечення соціальними послугами за 
місцем проживання громадян, які не здатні до 
самообслуговування у зв'язку з похилим віком, 
хворобою, інвалідністю

3180412 3180412 2416730 73700 120958 100958 20000 100958 3301370

0813160 3160 1010 Надання соціальних гарантій фізичним осо-
бам, які надають соціальні послуги громадянам 
похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з 
інвалідністю, хворим, які не здатні до самооб-
слуговування і потребують сторонньої допомоги

130000 130000 130000

0813171 3171 1010 Компенсаційні виплати особам з інвалідністю 
на бензин, ремонт, технічне обслуговування 
автомобілів, мотоколясок і на транспортне об-
слуговування

36627 36627 0 36627

0813180 3180 1060 Надання пільг населенню (крім ветеранів війни 
і праці, військової служби, органів внутрішніх 
справ та громадян, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи) на оплату житло-
во-комунальних послуг

10500 10500 0 10500

0813192 3192 1030 Надання фінансової підтримки громадським 
організаціям осіб з інвалідністю і ветеранів, 
діяльність яких має соціальну спрямованість

500000 500000 500000

0813230 3230 1040 Виплата державної соціальної допомоги на 
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування...**

1746100 1746100 1746100

0813242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і 
соціального забезпечення

2092250 2092250 2092250

0817330 7330 0443 Будівництво інших об'єктів соціальної та 
виробничої інфраструктури комунальної 
власності

1606517 1606517 1606517 1606517

1200000 Управління житлово-комунального госпо-
дарства та комунальної власності  міської 
ради (головний розпорядник коштів)

12146297 12146297 9272803 9149503 123300 9149503 21419100

1210000 Управління житлово-комунального госпо-
дарства та комунальної власності  міської 
ради (головний розпорядник коштів)

12146297 12146297 9272803 9149503 123300 9149503 21419100

1216030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів 9332900 9332900 50000 50000 50000 9382900

1217310 7310 0443 Будівництво об'єктів житлово-комунального го-
сподарства

2731500 2731500 2731500 2731500

1217461 7461 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та 
дорожньої інфраструктури за рахунок коштів 
місцевого бюджету

2660440 2660440 4805003 4805003 4805003 7465443

1217691 7691 0490 Виконання заходів за рахунок цільових 
фондів...**

10000 10000 10000

1217693 7693 0490 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю 30000 30000 30000

1218120 8120 0320 Заходи з організації рятування на водах 122957 122957 122957

1218330 8330 0540 Інша діяльність у сфері екології та охорони при-
родних ресурсів 

1563000 1563000 1563000 1563000

1218340 8340 0540 Природоохоронні заходи за рахунок цільових 
фондів

113300 113300 113300

3700000 Фінансове управління міської ради (голов-
ний розпорядник коштів)

26438153 26438153 1989172 67524 36000 36000 36000 26474153

3710000 Фінансове управління міської ради  
(відповідальний виконавець)

26438153 26438153 1989172 67524 36000 36000 36000 26474153

3710160 0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

2581300 2581300 1989172 67524 36000 36000 36000 2617300

3719410 9410 0180 Субвенції з місцевого бюджету  на здійснення 
переданих видатків  у сфері охорони здоров"я  
за рахунок коштів медичної субвенції

20996900 20996900 20996900

3719770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету 2450300 2450300 2450300

3718700 8700 0133 Резервний фонд 409653 409653 409653
Всього 256062076 256062076 90143204 11802970 21498124 18058924 3439200 312816 68817 18058924 277560200

 Секретар міської ради                                                                                                                                                        П.В.Крепкий
** найменування бюджетних програм згідно з типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів скорочено. Із повним текстом можна ознайомитися на 

офіційному веб-сайті міста Хмільника  http://ekhmilnyk.gov.ua та у відділі організаційно-кадрової роботи міської ради         


