
КОПІЯ

УКРАЇНА 
Хмільницька міська рада 

Вінницької області
Р І Ш Е Н Н Я № 747

10. 08. 2021 року

Про внесення змін до рішення
З сесії міської ради 8 скликання
від 24.12.2020 року №114
«Про бюджет Хмільницької міської 
територіальної громади
на 2021 рік» (зі змінами)

(02537000000)
(Код бюджету)

17 сесія міської ради
8 скликання

Враховуючи рішення 3 сесії обласної Ради 8 скликання від 24 грудня 2020 
року №19 «Про обласний бюджету на 2021 рік» (зі змінами), Розпорядження 
Вінницької ОДА від 02.08.2021р. №578 «Про внесення змін до обласного 
бюджету на 2021 рік», звернення головних розпорядників коштів міського 
бюджету - управління житлово-комунального господарства та комунальної 
власності Хмільницької міської ради від 05.08.2021р. №01-11/716, від 
02.08.2021р. №01-11/711, управління освіти, молоді та спорту Хмільницької 
міської ради від 04.08.2021р. №01-15/987, від 05.08.2021р. №01-15/994, №01- 
15/996, №01-15/1001, виконавчого комітету Хмільницької міської ради від 
05.08.2021р. №3317/01-21, від 10.08.2021р. №3365/01-21, управління праці та 
соціального захисту населення Хмільницької міської ради від 05.08.2021р. 
№03-2752/01-23, відділу з питань охорони здоров’я Хмільницької міської ради 
від 05.08.2021р. №123/01-15, лист заступника начальника Головного 
Управління національної поліції у Вінницькій області від 05.08.2021р. 
№1326/29/01-2021, взявши до уваги висновок фінансового управління 
Хмільницької міської ради щодо вільного залишку коштів міського бюджету 
від 04.08.2021р. №603, служ:бова записка начальника фінансового управління 
Хмільницької міської ради від 04.08.2021р. №605, керуючись ст. ст. 23, 28, 71, 
78, 89, 91, 93 Бюджетного кодексу України, ст. ст. 26, 59 Закону України "Про 
місцеве самоврядування в Україні" (зі змінами), Хмільницька міська рада

ВИРІШИЛА:

З ОРИГІНАЛОМ ЗГІДНООРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВІДДІЛ МІСЬКОЇ РАДИ



Внести зміни до рішення 3 сесії міської ради 8 скликання від 24.12.2020 
року №114 «Про бюджет Хмільницької міської територіальної громади на 2021 
рік» (зі змінами):

1. Збільшити планові, показники дохідної частини:
1.1 загального фонду міського бюджету:

- за ККД 41051400 "Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення
якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська 
школа" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету" на суму 
1624049,0 грн;

1.2 спеціального фонду міського бюджету:
- за ККД 41053900 "Інші субвенції з місцевого бюджету" на суму 

1599960,0 грн, в тому числі 1260000,0 грн за рахунок коштів екологічного 
фонду.

2. Управлінню освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради, як 
головному розпоряднику коштів міського бюджету:

2.1. Збільшити бюджетні призначення спеціального фонду міського 
бюджету - бюджету розвитку на реалізацію проекту - переможця Конкурсу 
Вінницької обласної ради «Комфортні громади» для придбання системи 
очистки води для закладів дошкільної освіти та закладів середньої загальної 
освіти на виконання заходів Програми розвитку освіти Хмільницької міської 
територіальної громади на 2019-2021 роки, затвердженої рішенням 53 сесії 
міської ради 7 скликання від 19.10.2018 року №1699 (зі змінами):

- за КПКВКМБ 0611010 «Надання дошкільної освіти» на суму 216140,0 
грн;

- за КПКВКМБ 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами 
загальної середньої освіти» на суму 123820,0 грн.

Видатки в сумі 339960,0 грн провести за рахунок іншої субвенції з 
обласного бюджету, на виконання рішення 3 сесії обласної Ради 8 скликання 
від 24 грудня 2020 року №19 «Про обласний бюджету на 2021 рік» (зі змінами).

2.2. Збільшити бюджетні призначення за КПКВКМБ 0611182 «Виконання 
заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної 
середньої освіти «Нова українська школа»» за рахунок субвенції з державного 
бюджету місцевим бюджетам» на суму 1624049,0 грн на забезпечення якісної, 
сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа», з 
них:

- загального фонду міського бюджету на суму 1043342,0 грн.
- спеціального фонду міського бюджету - бюджету розвитку на суму 

580707,0 грн.
Видатки в сумі 1624049,0 грн провести за рахунок субвенції з місцевого

бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої 
освіти "Нова українська школа" за рахунок відповідної субвенції з державного 
бюджету, на виконання розпорядження гол
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адміністрації від 02.08.2021р. №578 «Про внесення змін до обласного бюджету 
на 2021 рік».

При цьому збільшити профіцит загального фонду міського бюджету на 
2021 рік на суму 580707,0 грн, напрямком використання якого визначити 
передачу коштів із загального фонду міського бюджету до спеціального фонду
- бюджету розвитку на суму 580707,0 грн та збільшити дефіцит спеціального 
фонду міського бюджету на суму 580707,0 грн, джерелом покриття якого 
визначити надходження коштів із загального фонду міського бюджету до 
спеціального фонду - бюджету розвитку на суму 580707,0 грн.

2.3. Збільшити бюджетні призначення за КПКВКМБ 0615031 «Утримання 
та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних 
шкіл» на суму 70000,0 грн на виконання заходів програми розвитку фізичної 
культури і спорту у Хмільницькій міській територіальній громаді на 2019-2021 
роки, затвердженої рішенням 53 сесії міської ради 7 скликання від 19.10.2018р. 
№1705 (зі змінами), з них:

- загального фонду міського бюджету на суму 40000,0 грн.
- спеціального фонду міського бюджету - бюджету розвитку на суму

30000,0 грн.
Видатки в сумі 70000,0 грн провести за рахунок вільного залишку коштів 

загального фонду міського бюджету станом на 01.01.2021р.
При цьому збільшити профіцит загального фонду міського бюджету на 

2021 рік на суму 30000,0 грн, напрямком використання якого визначити 
передачу коштів із загального фонду міського бюджету до спеціального фонду
- бюджету розвитку на суму 30000,0 грн та збільшити дефіцит спеціального 
фонду міського бюджету на суму 30000,0 грн, джерелом покриття якого 
визначити надходження коштів із загального фонду міського бюджету до 
спеціального фонду - бюджету розвитку на суму 30000,0 грн.

3. Управлінню житлово-комунального господарства та комунальної 
власності Хмільницької міської ради, як головному розпоряднику коштів 
міського бюджету:

3.1. Збільшити бюджетні призначення спеціального фонду міського 
бюджету за КПКВКМБ 1218330 «Інша діяльність у сфері екології та охорони 
природних ресурсів» на суму 1260000,0 грн для придбання сміттєвоза із 
боковим завантаженням на виконання заходів Програми розвитку житлово- 
комунального господарства та благоустрою Хмільницької міської 
територіальної громади на 2019-2021 роки, затвердженої рішенням 53 сесії 
міської ради 7 скликання від 19 жовтня 2018 року №1693 (зі змінами).

Видатки в сумі 1260000,0 грн провести за рахунок іншої субвенції з 
обласного бюджету, на виконання розпорядження голови обласної державної 
адміністрації від 02.08.2021р. №578 «Про внесення змін до обласного бюджету 
на 2021 рік».

4. Виконавчому комітету Хмільницької міської ради, як головному 
розпоряднику коштів міського бюджету збільшити бюджетні призначення:- ;ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВІДДІЛ МІСЬКОЇ РАДИ ?Tfc.Qf.



4.1. Загального фонду міського бюджету за КПКВКМБ 0210180 «Інша 
діяльність у сфері державного управління» на суму 15000,0 грн на виконання 
заходів Міської програми розвитку культури та духовного відродження 
Хмільницької міської територіальної громади на 2019-2021 роки, затвердженої 
рішенням 53 сесії Хмільницької міської ради 7 скликання №1695 від 
19.10.2018р. (зі змінами).

Видатки в сумі 15000,0 грн провести за рахунок вільного залишку коштів 
загального фонду міського бюджету станом на 01.01.2021р.

4.2. Спеціального фонду міського бюджету - бюджету розвитку за 
КПКВКМБ 0210150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально- 
технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті 
ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад» на суму 26300,0 грн 
на придбання монтаж та пусконалагодження газового котла в адміністративній 
будівлі за адресою: вул. Першотравнева, 80А, с. Широка Гребля, на виконання 
заходів програми управління комунальною власністю Хмільницької міської 
територіальної громади на 2021-2023 роки, затвердженої рішенням 81 сесії 
міської ради 7 скликання від 18.09.2020 року № 2833 (зі змінами).

Видатки в сумі 26300,0 грн провести за рахунок вільного залишку коштів 
загального фонду міського бюджету станом на 01.01.2021р.

При цьому збільшити профіцит загального фонду міського бюджету на 
2021 рік на суму 26300,0 грн, напрямком використання якого визначити 
передачу коштів із загального фонду міського бюджету до спеціального фонду 
- бюджету розвитку на суму 26300,0 грн та збільшити дефіцит спеціального 
фонду міського бюджету на суму 26300,0 грн, джерелом покриття якого 
визначити надходження коштів із загального фонду міського бюджету до 
спеціального фонду - бюджету розвитку на суму 26300,0 грн.

5. Здійснити перерозподіл бюджетних призначень головним 
розпорядникам коштів міського бюджету:

5.1. Управлінню освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради, як 
головному розпоряднику коштів міського бюджету, а саме:

5.1.1. Зменшити бюджетні призначення спеціального фонду міського 
бюджету - бюджету розвитку за КПКВКМБ 0615045 «Будівництво 
мультифункціональних майданчиків для занять ігровими видами спорту» на 
суму 448500,0 грн, передбачені на:

- нове будівництво мультифункціонального майданчика для занять 
ігровими видами спорту (з виготовленням ПКД та проведення його експертизи) 
КЗ «Великомитницький ЗЗСО І-ІП ст.» по вул. Гагаріна, 1 в с. Великий Митник, 
Хмільницького району, Вінницької області в сумі 178500,0 грн;

- нове будівництво мультифункціонального майданчика для занять 
ігровими видами спорту (з виготовленням ПКД та проведення його експертизи) 
КЗ «Кожухівський ЗЗСО І-ІП ст.» по вул. Шляхова, 26 в с. Кожухів, 
Хмільницького району, Вінницької області в сумі 70000,ОІ^н;ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВІДДІЛ МІСЬКОЇ РАДИ



- нове будівництво мультифункціонального майданчика для занять 
ігровими видами спорту (з виготовленням ПКД та проведення його експертизи) 
КЗ Толодьківський ЗЗСО І-ІІ ст." по вул. Подільська, 28 в с. Голодьки, 
Хмільницького району, Вінницької області в сумі 200000,0 грн.

5.1.2. Збільшити бюджетні призначення за КПКВКМБ 0611181 
«Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного 
бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної 
загальної середньої освіти «Нова українська школа»» на суму 180500,0 грн, як 
співфінансування з міського бюджету заходів передбачених Постановою 
Кабінету Міністрів України від 04.04.2018р. №237 «Деякі питання надання 
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, 
сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа», а 
саме:

- загального фонду міського бюджету на суму 115960,0 грн;
- спеціального фонду міського бюджету - бюджету розвитку на суму 

64540,0 грн.

5.1.3. Збільшити бюджетні призначення спеціального фонду міського 
бюджету - бюджету розвитку:

за КПКВКМБ 0611010 «Надання дошкільної освіти» на суму 20000,0 грн 
для коригування ПКД та проведення її експертизи на встановлення 
блискавкозахисту у ЗДС)№1 «Пролісок» м. Хмільника по вул. Декабристів, 13 в 
м. Хмільнику Вінницької області.

За КПКВКМБ 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами 
загальної середньої освіти» на суму 248000,0 грн:

-200000,0 грн для реконструкції школи з добудовою харчоблоку з КЗ 
"Великомитницький ЗЗСО І-ІП ст"по вул. ГагарінаД в с. Великий Митник 
Хмільницького району Вінницької області, з виготовленням ПКД, 
проведенням її експертизи, виготовленням енергетичного сертифіката, 
технічного обстеження стану будівельних конструкцій, інженерно-геодезичні 
вишукування, геологічне вишукування;

- 48000,0 грн для капітального ремонту теплотраси в КЗ "Кожухівський 
ЗЗСО І-ІП ст" по вул. Шляхова,26 в с. Кожухів Хмільницького району 
Вінницької області із виговленням ПКД та провелденням її експертизи.

При цьому відновити профіцит загального фонду міського бюджету на 
2021 рік на суму 115960,0 грн, зменшивши передачу коштів із загального фонду 
міського бюджету до спеціального фонду - бюджету розвитку на суму 115960,0 
грн та зменшити дефіцит спеціального фонду міського бюджету на суму 
1 15960,0 грн, джерелом покриття якого визначалося повернення коштів до 
загального фонду міського бюджету з спеціального фонду - бюджету розвитку 
на суму 115960,0 грн.

5.2. Управлінню житлово-комунального господарства та комунальної
власності Хмільницької 
міського бюджету:

міської ради, як
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Зменшити бюджетні призначення загального фонду міського бюджету за 
КПКВКМБ 1216030 «Організація благоустрою населених пунктів» на суму 
500000,0 грн.

Збільшити бюджетні призначення загального фонду міського бюджету за 
КПКВКМБ 1216013 «Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного 
господарства» на суму 500000,0 грн для поліпшення водопостачання та 
водовідведення у місті та забезпечення населення якісною питною водою» на 
виконання заходів програми Програми забезпечення населення Хмільницької 
міської територіальної громади якісною питною водою на 2021-2022рр., 
затвердженої рішенням 80 сесії міської ради 7 скликання від 31 серпня 2020 
року №2726 (зі змінами).

5.3. Управлінню праці та соціального захисту населення Хмільницької 
міської ради, як головному розпоряднику коштів міського бюджету зменшити 
бюджетні призначення загального фонду міського бюджету за КПКВКМБ 
0810180 «Інша діяльність у сфері державного управління» на суму 45000,0 грн.

5.4. Відділу з питань охорони здоров’я Хмільницької міської ради, як 
головному розпоряднику коштів міського бюджету, на виконання заходів 
Комплексної програми покращення умов медичного обслуговування жителів 
Хмільницької міської ТГ на 2020-2023 роки, затвердженої рішенням 70 сесії 
міської ради 7 скликання від 29.01.2020 року №2410 (зі змінами), збільшити 
бюджетні призначення загального фонду міського бюджету за КПКВКМБ 
0712010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» на суму 
45000,0 грн.

6. Пункт 6 рішення 15 сесії Хмільницької міської ради 8 скликання від 
21.07.2021 року №628 «Про внесення змін до рішення 3 сесії міської ради 8 
скликання від 24.12.2020 року №114 «Про бюджет Хмільницької міської 
територіальної громади на 2021 рік» (зі змінами) викласти в новій редакції:

«6. На виконання заходів Комплексної оборонно-правоохоронної 
Програми на 2021-2025 роки «Безпечна Хмільницька міська територіальна 
громада - взаємна відповідальність влади та громади», затвердженої рішенням 
2 сесії Хмільницької міської ради 8 скликання № 40 від 18.12.2020р. (зі 
змінами), фінансовому управлінню Хмільницької міської ради збільшити 
бюджетні призначення за КПКВКМБ 3719800 «Субвенція з місцевого бюджету 
державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку 
регіонів» для Хмільницького районного відділу поліції Головного управління 
Національної поліції у Вінницькій області:

Загального фонду міського бюджету на суму 36000,0 грн КЕКВ 2620 
«Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів»;

Спеціального фонду міського бюджету - бюджету розвитку КЕКВ 3220 
«Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів» на суму 
1064000,0 грн.

Видатки в сумі 1100000,0 грн. провести за рахунок вільного залишку 
коштів загального фонду міського бюджету станом на 01 01.2021 року.X/ ± V4< 1 |Jvl\ V • гг > -оОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВІДДІЛ МІСЬКОЇ РАДИ



При цьому збільшити профіцит загального фонду міського бюджету на 
2021 рік на суму 1064000,0 грн, напрямком використання якого визначити 
передачу коштів із загального фонду міського бюджету до спеціального фонду 
- бюджету розвитку на. суму 1064000,0 грн та збільшити дефіцит спеціального 
фонду міського бюджету на суму 1064000,0 грн, джерелом покриття якого 
визначити надходження коштів із загального фонду міського бюджету ДО 
Спеціального фонду - бюджету розвитку на суму 1064000,0 грн.

Доручити фінансовому управлінню Хмільницької міської ради 
перерахувати кошти субвенції з міського бюджету на відповідний рахунок 
державного бюджету після затвердження Хмільницькою міською радою 
Договору про передачу видатків.»

7. Уточнити планові показники дохідної частини міського бюджету по 
загальному фонду, а саме:

7.1. Збільшити планові показники:
- за ККД 22010300 " Адміністративний збір за проведення державної 

реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських 
формувань" на суму 46000,0 грн;

- за ККД 22090100 " Державне мито, що сплачується за місцем 
розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на 
спадщину і дарування" на суму 4000,0 грн;

- за ККД 24062200 "Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних 
ділянках державної та комунальної власності, які не надані у користування та 
не передані у власність, внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за 
цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без 
спеціального дозволу; відшкодування збитків за погіршення якості ґрунтового 
покриву тощо та за неодержання доходів у зв'язку з тимчасовим 
невикористанням земельних ділянок" на суму 600000,0 грн;

7.2 Зменшити планові показники:
- за ККД 18010500 "Земельний податок з юридичних осіб" на суму 

600000 грн;
- за ККД 22012500 "Плата за надання інших адміністративних послуг" 

на суму 50000,0 грн;

8. Відповідно до п. 1-7 цього рішення внести відповідні зміни у додатки 1, 
2, 3, 5, 6, 7 до рішення 3 сесії міської ради 8 скликання, від 24.12.2020 р. №114 
«Про бюджет Хмільницької міської територіальної громади на 2021 рік» (зі 
змінами).

9. Організаційному відділу Хмільницької міської ради у документах 
постійного зберігання (рішення 3 сесії міської ради 8 скликання від 24.12.2020 
року №114 «Про бюджет Хмільницької міської територіальної громади на 2021 
рік»(зі змінами)), зазначити факт та підставу внесення змін.

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВІДДІЛ МІСЬКОЇ РАДИ



10. Фінансовому управлінню Хмільницької міської ради внести відповідні 
зміни до розпису бюджету Хмільницької міської територіальної громади.

11. Контроль за в: 
міської ради з питань 
фінансів, підприємництва, торгівлі та послуг, інвестиційної та регуляторної 
політики (голова Кондратовець Ю.Г.).

иконанням цього рішення покласти на постійну комісію 
планування соціально-економічного розвитку, бюджету,

атовець Ю.Г.^-Ж,

Міський голова І у* V
І КАНЦЕЛЯРІЯ

Ж
V\ У-МV* 5---- ■''*
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)3 ОРИГІНАЛОМ ЗГІДНО 
! ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ відділ місько! ради



Додаток № 1 
до рішення 17 сесії міської ради 

8 склиіання від 10. 08. 2021 р. № 747

Зміни у додаток №1 «Доходи бюджету на 2021 рік» 
до рішення 3 сесії міської ради 8 сі_.

«Про бюджет Хмільницької міської територіальної громади на 2021 рік» від 24.12.2020 р. №114

Павло КРЕПКИЙ

Код Найменування згідно з Класифікацією доходів бюджету Усього Загальний фонд
Спеціальний фонд

усього у тому числі 
бюджет розвитку

1 2 3 4 5 6

18010500 Земельний податок з юридичних осіб -600 000,00 -600 000,00

22010300 Адміністративний збір за проведення державної 
реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - 
підприємців та громадських формувань

46 000,00 46 000,00

22012500 Плата за надання інших адміністративних 
послуг -50 000,00 -50 000,00

22090100

Державне мито, що сплачується за місцем 
розгляду та оформлення документів, у тому 
числі за оформлення документів на спадщину і 
дарування

4 000,00 4 000,00

24062200

Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних 
ділянках державної та комунальної власності, 
які не надані у користування та не передані у 
власність, внаслідок їх самовільного зайняття, 
використання не за цільовим призначенням, 
зняття грунтового покриву (родючого шару 
ґрунту) без спеціального дозволу; 
відшкодування збитків за погіршення якості 
грунтового покриву тощо та за неодержання 
доходів у зв'язку з тимчасовим 
невикористанням земельних ділянок

600 000,00 600 000,00

40000000 Офіційні трансферти 3 224 009,00 1 624 049,00 1 599 960,00 339 960,00

41000000 Від органів державного управління 3 224 009,00 1 624 049,00 1 599 960,00 339 960,00

41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим 
місцевим бюджетам 3 224 009,00 1 624 049,00 1 599 960,00 339 960,00

41051400

Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення 
якісної, сучасної та доступної загальної 
середньої освіти "Нова українська школа” за 
рахунок відповідної субвенції з державного 
бюджету

1 624 049,00 1 624 049,00

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 1 599 960,00 1 599 960,00 33 9 960,00

Разом доходів 3 224 009,00 1 624 049,00 1 599 960,00 339 960,00

Секретар міської ради

З ОРИГІНАЛОМ ЗПДЁШОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВІДДІЛ МІСЬКОЇ РАД 4ми
ЯССС^с. —
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-Додаток № 2

до рішення 17 сесії міської ради 8 скликання від 10. 08. 2021 р. № 747

Зміни у додаток № 2 "Фінансування бюджету на 2021 рік" (зі змінами)" 
до рішення 13 сесії міської ради 8 скликання

Про бюджет Хмільницької міської територіальної громади на 2021 рік" від 24.12.2020 р. №114

код бюджету грн.

02537000000

Код
Найменування 

згідно з Класифікацією фінансування бюджету
Усього Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього у тому числі бюджет
розвитку

Фінансування за типом кредитора 111 300,00 -373 747,00 485 047,00 485 047,00

200000 Внутрішнє фінансування 111 300,00 -373 747,00 485 047,00 485 047,00

208000 Фінансування за рахунок зміни 
залишків коштів бюджетів 111 300,00 -373 747,00 485 047,00 485 047,00

208100 На початок року 10 703 955,16 10 314 971,09 388 984,07 0,96
208200 На кінець року 10 592 655,16 10 203 671,09 388 984,07 0,96

208400
Кошти, що передаються із загальног 
фонду бюджету до бюджету розвита; 
(спеціального фонду)

)

-485 047,00 485 047,00 485 047,00

Загальне фінансування -485 047,00 485 047,00 485 047,00
Фінансування за типом боргового 
зобов'язання 111 300,00 -373 747,00 485 047,00 485 047,00

600000
Фінансування за активними 
операціями 111 300,00 -373 747,00 485 047,00 485 047,00

602000 Зміни обсягів готівкових коштів 111 300,00 -373 747,00 485 047,00 485 047,00
602100 На початок року 10 703 955,16 10 314 971,09 388 984.07 0,96

602200 На кінець року
10 592 655,16 10 203 671,09 388 984,07 0,96

602400
Кошти, що передаються із загальног 
фонду бюджету до бюджету розвитку 
(спеціального фонду)

3

-485 047,00 485 047,00 485 047,00

Загальне фінансування -485 047,00 485 047,00 485 047,00

Секретар міської ради Павло КРЕПКИЙ

ОРИГІНАЛОМ згідно]



02537000000

Зміни в Додаток № 3 "Розподіл видатків міського бюджету на 2021 рік" до рішення 3 сесії міської ради 8 
скликання "Про бюджет Хмільницької міської територіальної громади на 2021 рік" від 24.12.2020 р № 114 

(зі змінами)

Код 
Програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитуванн 
я місцевих 
бюджетів

Код 
Типової 

програми 
ої 

класифіка 
ЦІЇ 

видатків 
та 

кредитува 
ння 

місцевих

код бюджету

Код 
Функціон 

альної 
класифік 

а ції 
видатків 

та 
кредитув 

ання 
бюджету

Найменування головного розпорядника коштів 
місцевого бюджету І відповідального виконавця, 

найменування бюджетної програми згідно з Типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

Загальний фонд

них

Додаток № З
17 сесії міської ради 8 скликання
Й;і0л«8. 2021р. № 747

5<\

Спеціальний

Усього
видатки 

споживання оплата праці
комунальні 
послуги та 
енергоносії

видатки 
розвитку Усього

у тому числі 
бюджет 

розвитку

видатки 
споживання оплата 

праці

комунальн 
і послуги

енергоносії

видатки 
розвитку

Разом

8 9 10 12 14 16

26 300,0015 000,00 0,09 0,00 0,000200000 26 300,00 0,00 0,00 0,00 26 300,00 41 300,00

15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,000210000 26 300,00 26 300,00 0,00 0,00 0,00 26 300,00 41 300,00

0210150

0210180

0600000

Виконавчий комітет Хмільницької міської ради 
(відповідальний виконавець)

Виконавчий комітет Хмільницької міської ради 
(головний розпорядник коштів)_________________

6

0,00 26 300,00 26 300,00

15 000,0015 000,00 15 000,00

1 199 302,00 1 199 302,00 834 707,00 2 034 009,00

1 199 302,00 I 199 302,00 0,00 0.00 0.00 834 707,00 2 034 009,00

1,00

Надання дошкільної освіти 0,000611010 1010 236 140,00 236 140,00 236 140,00

0,000611020 371 820,00 371 820,00 371 820,00

0,000611021 1021 371 820,00 371 820,00 371 820,00

11800611180

1 159 302,001 159 302,00 645 247,00 645 247,00 0,00 645 247,00 1 804 549,00

Надання загальної середньої освіти за рахунок коштів 
місцевого бюджету

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально- 
технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної 
ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, 
селищної, сільської рад

Інша діяльність у сфері державного управління________
Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької 
міської ради (головний розпорядник коштів)

0610000
правління освіти, молоді та спорту Хмільницької 

міської ради (відповідальний виконавець)

26 300,00 26 300,00

0,00

834 707,00 494 747,00

834 707,00

20 000,00

0611181

0611182

1020

0615030

Надання загальної середньої освіти закладами загальної 
середньої освіти

Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, 
сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова 
українська школа"

Співфінансування заходів, що реалізуються за 
рахунок субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та 
доступної загальної середньої освіти «Нова 
українська школа»

Виконання заходів, спрямованих на забезпечення 
якісної, сучасної та доступної загальної середньої 
освіти «Нова українська школа» за рахунок 
субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам

Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту

248 000,000,00

248 000,00

115 960,00 115 960,00 64 540,00

1 043 342,00

40 000,00

1 043 342,00 580 707,00

40 000,00 40 000,00 0,00

0,00 -418 500,00

30 000,00

64 540,00 180 500,00

—ЙВІ МІСЬКОЇ РАД
580 707,00 580 707.00 1 624 049,00

64 540,00

30 000,00 30 000,00 70 000,00



Секретар міської ради

0615031 5031 0810
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних 
дитячо-юнацьких спортивних шкіл 40 000,00 40 000.00 ЗО 000,00 30 000,00 зо ооо,ос 70 000,00

0615040 5040 Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 -448 500,00 -448 500,00 0,00 0,00 0,00 -448 500,0С -448 500,00

0615045 5045 0810
Будівництво мультифункціональних майданчиків для 
занять ігровими видами спорту 0,00 -448 500,00 -448 500,00 -448 500,00 -448 500,00

0700000

Відділу з питань охорони здоров'я Хмільницької 
міської ради (головний розпорядник коштів) 45 000,00 45 000.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 000,00

0710000

Відділу з питань охорони здоров'я Хмільницької 
міської ради (відповідальний виконавець) 45 000,00 45 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 000,00

0712000 2000

Охорона здоров'я

45 000,00 45 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
. . . .. . ;

0,00 ; <,« 0,00 г

45 000.00

0712010 2010 0731
Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

45 000,00 45 000.00 0,00 45 000,00

0800000
Управління праці та соціального захисту населення 
Хмільницької міської ради (головний розпорядник 
коштів)

-45 000,00 -45 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -45 000,00

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

-45 000,00 -45 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -45 000,00

0810100 100 : 0 0,. Державне управління -45 000,00 # -45 000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0 00 о.оо 0 00 -45 006.00

—0810180 0180 “оїзз-
Інша діяльність у сфері державного управління

-45 000,00 -45 000,00 0,00 -45 000,00

1200000
Управління житлово-комунального господарства та 
комунальної власності Хмільницької міської ради 
(головний розпорядник коштів)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 260 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 260 000,00 1 260 000,00

1210000
Управління житлово-комунального господарства та 
комунальної власності Хмільницької міської ради 
(відповідальний виконавець)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 260 000,00 0,00 0,00 0,1X1 0,00 1 260 000,00 1 260 000.00

1216000 6000 Житлово-комунальне господарство 0.00 0.00 
■ґ'. ■ .... 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 “—

1216013 6013 0620
Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного 
господарства 500 000,00 500 000.00 0,00 500 000.00

1216030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів -500 000,00 -500 000.00 0,00 -500 000.00
1218000 8000 інша діяльність о.оо 0.00 0,00 0,00 0,00 1 260 000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 1 260 000,00 1 2601X10,00

1218300 8300
Охорона навколишнього природного середовища

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 260 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 260 000,00 1 260 000,00

1218330 8330 0540
Інша діяльність у сфері екології та охорони природних 
ресурсів

0,00 1 260 000,00 1 260 000,00 1 260 000,00

3700000
Фінансове управління Хмільницької міської ради 
(головний розпорядник коштів) 36 000,00 36 000,00 0,00 0,00 0,00 -36 000,00 -36 000,00 0,00 0,00 0,00 -36 000,00 0,00

3710000
Фінансове управління Хмільницької міської ради 
(відповідальний виконавець) 36 000.00 36 000,00 0,00 0,00 0,00 -36 000.00 -36 000,00 0,00 0,00 0,00 -36 000,00 0,00

3719000 9000 Міжбюджетні трансферти 36 000,00 36 000,00 0,00 0,00 0.00 -36 000,00 -36 000,00 0,00 0,00 0,00 -36 000,00 0,00

3719800 9800 0180
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на 
виконання програм соціально-економічного розвитку 
регіонів

36 000,00 36 000.00 -36 000,00 -36 000,00 -36 000,00 0,00

Всього 1 250 302,00 1 250 302,00 0,00 0,00 0,00 2 085 007,00 485 047,00 0,00 0,00 0,00 2 085 007,00 3 335 309,00

Павло КРЕПКИЙ



бдаток № 4 
if міської ради 8 скликання 

08 2021 р. № 747

Зміни у Додаток №5 "Міжбюджетні трансферти на 2021 рік " 
02537000000
код бюджету ■; - -

грн

1. Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів

Код Класифікації 
доходу бюджету/ 

Код бюджету

Найменування трансферту/Найменування бюджету - надавача 
міжбюджетного трансферту

Усього

1 з 3
І. Трансферти до загального фонду бюджету

41051400/02100 
000000

Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, 
сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова 
українська школа" за рахунок відповідної субвенції з 
державного бюджету/Обласний бюджет Вінницької 
області

1 624 049,00

II. Трансферти до спеціального фонду бюджету
41053900/ 

02100000000
Інші субвенції з місцевого бюджету/Обласний бюджет 
Вінницької області

1 599 960,00

X УСЬОГО за розділами I, II, у тому числі: 3 224 009,00
X загальний фонд 1 624 049,00
X спеціальний фонд 1 599 960,00

2. Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам
грн

Код 
Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 

бюджету/ Код

Код Типової 
програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету

Найменування трансферту/
Найменування бюджету-отримувача
міжбюджетного трансферту

Усього

1 2 3 4
І. Трансферти із загального фонду бюджету

3719800/990000
0000

9800 Субвенція з місцевого бюджету 
державному бюджету на виконання 
програм соціально-економічного 
розвитку регіонів

36 000

II. Трансферти із спеціального фонду бюджету
3719800/990000 

0000
9800 Субвенція з Місцевого бюджету 

державному бюджету на виконання 
програм соціально-економічного 
розвитку регіонів

-36 000

X X УСЬОГО за розділами I, II, у тому 0
X X загальний фо|нд 36 000
X X спеціальний фонд -36 000

Секретар міської ради Павло КРЕПКИЙ

З ОРИГІНАЛОМ ЗГІДІ™ МІСЬКОЇ р]
ІИ



Зміни у додаток №6 ї Zj4-,
"Розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію, капітальний ремонт об’єктів виробничої, .

комунікаційної та соціальної інфраструктури за об'єктами у 2021 році"
до рішення 3 сесії міської ради 8 скликання "Про бюджет Хмільницької міської територіальної громади на 2021 рік" від

за об'єктами у 2021 році (зі змінами)

Додаток № 5
до. рішення 17 сесії міської ради X скликання від 10. ОХ. 2021 р. № 747

>20 р. № 114

02537000000 
код бюджет,’ ___________

_________ грн.

Код 
Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів

Код 
Типової 

програмної 
класифікац 
ії видатків

та 
кредитуван

Код 
Функціона 

льної 
класифіка 

ції 
видатків та 
кредитува

Найменування головного розпорядника 
коштів місцевого бюджету / відповідального 

виконавця, найменування бюджетної 
програми згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування 
місцевих бюджетів

Найменування об'єкта / вид будівельних робіт, у тому числі проектні роботи Загальна 
тривалість 
будівництва 

(рік 
початку і 

завершення 
>

Загальна 
вартість 

будівництв 
а гривень

------ “* >

Рівень
виконання 

робіт на 
початок 

бюджетного 
періоду, %

Обсяг видатків 
бюджету розвитку, які 

спрямовуються на 
будівництво об"єкта у 
бюджетному періоді, 

гривень

Рівень 
готовності 
об'єкта на 

кінець 
бюджетного 
періоду. %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0600000 Управління освіти, молоді та спорту 

Хмільницької міської ради (головний 
розпорядник коштів)

0 0 -180 500,00

0610000 Управління освіти, молоді та спорту 
Хмільницької міської ради 
(відповідальний виконавець)

0 -180 500,00

■ ■________ _

0611000 1000
Освіта 268 000,00

0611010
1010 0910

Надання дошкільної освіти
Коригування ПКД та проведення її експертизи на встановлення блискавкозахисту у ЗДО№1

20 000,00

0611021

1021 0921
Надання загальної середньої освіти 
закладами загальної середньої освіти

«Пролісок» м Хмільника по вул. Декабристів, 13 в м Хмільнику Вінницької області

Реконструкція школи з добудовою харчоблоку з КЗ "Великомитницький ЗЗСО І-ПІ ст"по вул.
Гагаріна,! в с. Великий Митник Хмільницького району Вінницької області, з виготовленням ПКД, 
проведенням її експертизи, виготовленням енергетичного сертифіката, технічного обстеження 
стану будівельних конструкцій, інженерно-геодезичні вишукування, геологічне вишукування

200 000,00

0611021
1021 0921 Надання загальної середньої освіти 

закладами загальної середньої освіти
Капітальний ремонт теплотраси в КЗ "Кожухівський ЗЗСО 1-ІП ст" по вул Шляхова,26 в с. Кожухів 
Хмільницького району Вінницької області із виговленням ПКД та провелденням її експертизи

48 000,00

0615000 5000 Фізична культура і спорт 0 -448 500,00

0615045 5045 0810 Будівництво мультифункціональних 
майданчиків для занять ігровими 
видами спорту Нове будівництво мультифункціонального майданчика для занять ігровими видами спорту (з 

виготовленням ПКД та проведення його експертизи) КЗ «Великомитницький ЗЗСО 1-ІП ст.» по вул. 
Гагаріна, 1 в с. Великий Митник, Хмільницького району. Вінницької області

-178 500,00

0615045 5045 0810 Будівництво мультифункціональних 
майданчиків для занять ігровими 
видами спорту

Нове будівництво мультифункціонального майданчика для занять ігровими видами спорту (з 
виготовленням ПКД та проведення його експертизи) КЗ «Кожухівський ЗЗСО 1-111 ст.» по вул. 
Шляхова, 26 в с. Кожухів, Хмільницького району. Вінницької області

-70 000,00

0615045 5045 0810 Будівництво мультифункціональних 
майданчиків для занять ігровими 
видами спорту

Нове будівництво мультифункціонального майданчика для занять ігровими видами спорту (з 
виготовленням ПКД та проведення його експертизи) КЗ 'Толодьківський ЗЗСО І-ІІ с." по вул 
Подільська, 28 в с. Голодьки, Хмільницького району, Вінницької області

-200 000,00

Усього 0 -180 500,00

Секретар міської ради Павло КРЕПКИЙ

З ОРИГІНАЛОМ ЗГІДНООРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВІДДІЛ МІСЬКОЇ РАДИ



ада *

іі’’(зі змінами)
тій 2021 рік" від 24.12.2020 р. № 114

Зміни у додаток №7 ’’Розподіл витрат бюджету на реалізацію міських програм у 2021 
до рішення 3 сесії міської ради 8 скликання "Про бюджет Хмільницької міської терн 

02537000000 

код бюджету

_ . Додаток № 6
І|^есйї<.мі,ської ради 8 скликання від 10. 08. 2021 р. № 747

gjl
іальної грома

І'рн.

Код 
Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів

Код Типової 
програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитуванн 
я місцевих 
бюджетів

Код 
Функціональ 

ної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
бюджету

Найменування головного 
розпорядника коштів місцевого 

бюджету / відповідального виконавця, 
найменування бюджетної програми 

згідно з Типовою програмною 
класифікацією видатків та 

кредитування місцевих бюджетів

Найменування місцевої/регіональної
програми

Дата та номер 
документа, яким 

затверджено місцеву 
регіональну програму

Усього Загальний 
фонд

Спеціальний фонд

усього у тому числі 
бюджет

розвитку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0200000 Виконавчий комітет Хмільницької 
міської ради (головний розпорядник 
коштів)

41 300,00 15 000,00 26 300,00 26 300,00

0210000 Виконавчий компег Хмільницької Й-................ 1 ..... 41 300,00 15 000,00 26 300,00 26 300,00
міської ради (відповідальний 
виконавець)

0210100 0100 Державне управління 41 300,00 15 000,00 26 300,00 26 300,00

0210150 0150 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне 
та матеріально-технічне забезпечення 
діяльності обласної ради, районної ради, 
районної у місті ради (у разі її 
створення), міської, селищної, сільської 
рад

Програма управління комунальною власністю 
Хмільницької міської територіальної громади на 
2021-2023 роки

Рішення 81 сесії міської 
ради 7 скликання 
18 09.2020р. №2833 (зі 
змінами)

26 300,00 26 300,00 26 300,00

0210180 0180 0133 Інша діяльність у сфері державного 
управління

Міська програма
розвитку культури та духовного відродження у 
Хмільницькій міській територіальній громаді на 
2019-2021 роки

Рішення 53 сесії міської 
ради 7 скликання від 
19 10.2018 року № 1695 (зі 
змінами)

15 000,00 15 000,00 0,00 0,00

Управління освіти, молоді та спорту 
Хмільницької міської ради (головний 
розпорядник коштів)

2 034 009,00 1 199 302,00 834 707,00 494 747,00

0610000 Управління освіти, молоді та спорту 
Хмільницької міської ради 
(відповідальний виконавець)

2 034 009,00 1 199 302,00 834 707,00 494 747,00

0611000 1000 Освіта 2 412 509,00 1 159 302,00 1 253 207,00 913 247,00

0611010 1010 0910 Надання дошкільної освіти Програма розвитку освіти Хмільницької міської 
територіальної громади на 2019-2021 роки

Рішення 53 сесії міської 
ради 7 скликання від 
19.10.2018 року № 1699 (зі 
змінами)

216 140,00 216 140,00

0611010 1010 0910 Надання дошкільної освіти Програми поліпшення техногенної та пожежної 
безпеки об’єктів усіх форм власності на 
території Хмільницької міської територіальної 
громади на 2017 - 2021 роки

Затверджена рішенням 36 
сесії міської ради 7 
скликання 19.05.2017р. 
№902 (зі змінами)

20 000,00 20 000,00 20 000,( 0

і І ОРИГІНАЛОМ ЗГІДНО
відділ міської РАДИ



0611020 1020
рахунок коштів місцевого бюджету

0611021 1021 0921 Надання загальної середньої освіти 
закладами загальної середньої освіти (у 
тому числі з дошкільними підрозділами 
(відділеннями, групами))

Програма розвитку освіти Хмільницької міської 
територіальної громади на 2019-2021 роки

Рішення 53 сесії міської 
ради 7 скликання від 
19 10 2018 року № 1699 (зі 
змінами)

371 820,00 371 820,00 248 000,00

0611180 1180 Виконання заходів, спрямованих на 
забезпечення якісної, сучасної та 
доступної загальної середньої освіти 
"Нова українська школа"

1 804 549,00 1 159 302,00 645 247,00 645 247,00

0611181 1181 0990 Співфінансування заходів, що 
реалізуються за рахунок субвенції з 
державного бюджету місцевим 
бюджетам на забезпечення якісної, 
сучасної та доступної загальної середньої 
освіти «Нова українська школа»

Програма розвитку освіти Хмільницької міської 
територіальної громади на 2019-2021 роки

Рішення 53 сесії міської 
ради 7 скликання від 
19.10.2018 року № 1699 (зі 
змінами)

180 500,00 115 960,00 64 540,00 64 540,00

0611182 1182 0990 «Виконання заходів, спрямованих на 
забезпечення якісної, сучасної та 
доступної загальної середньої освіти 
«Нова українська школа»

Програма розвитку освіти Хмільницької міської 
територіальної громади на 2019-2021 роки

Рішення 53 сесії міської 
ради 7 скликання від 
19.10.2018 року № 1699 (зі 
змінами)

1 624 049,00 1 043 342,00 580 707,00 580 707,00

0615000 5000 Фізична культура і спорт -378 500,00 -10 000,00 -418 500,00 -418 500.00

0615030 5030 Розвиток дитячо-юнацького та 
резервного спорту

70 000,00 40 000,00 30 000,00 30 000,00

0615031 5031 0810 Утримання та навчально-тренувальна 
робота комунальних дитячо-юнацьких 
спортивних шкіл

Програма розвитку фізичної культури і спорту у 
Хмільницькій міській територіальній громаді на 
2019-2021 роки

Рішення 53 сесії міської 
ради 7 скликання від 
19.10.2018 року № 1705 (зі 
змінами)

70 000,00 40 000,00 30 000,00 30 000,00

0615040 5040 Підтримка і розвиток спортивної 
інфраструктури

-448 500,00 0,00 -448 500,00 -448 500,00

0615045 5045 0810 Будівництво мультифункціональних 
майданчиків для занять ігровими видами 
спорту

Програма розвитку фізичної культури і спорту у 
Хмільницькій міській територіальній громаді на 
2019-2021 роки

Рішення 53 сесії міської 
ради 7 скликання від 
19.10.2018 року №1705 (зі

-448 500,00 -448 500,00 -448 500,00

змінами)

0700000

Відділу з лягань охорони здоров’я 
Хмільницько? міської ради (головний 
розпорядник коштів)

45 000,00 45 000,00 0,00 0,00

0710000

Відділу з питань охорони здоров'я 
Хмільницької міської ради 
(відповідальний виконавець)

45 000,00 45 000,00 0,00 0,00

0712000 2000
Охорона здоров'я 45 000,00 45 000,00 0,00 0,00

0712010 2010 0731

Багатопрофільна стаціонарна медична 
допомога населенню

Комплексна програма покращення умов 
медичного обслуговування жителів 
Хмільницької міської територіальної громади на 
2020-2023 роки

Рішення 70 сесії міської 
ради 7 скликання від 
29.01.2020 року №2410 (зі 
змінами)

45 000,00 45 000,00

0800000 Управління праці та соціального 
захисту населення Хмільницької 
міської ради (головний розпорядник 
коштів)

■ ■ -45 000,00 -45 000,00 0,00 0,00

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

-45 000,00 -45 000,00 0,00 0,00 3 ОРИГІНАЛОМ ЗГІДНОOffАНІЗАЦІЙНИЙ ВІДДІЛ МІСЬКОЇ РАДИ 
of.



Секретар міської ради Павло КРЕПКИЙ

0810100 0100 Державне управління -45 000,00 -45 000,00 0,00 0,00

0810180 0180 0133 Інша діяльність у сфері державного 
управління

Комплексна програма покрашення умов 
медичного обслуговування жителів 
Хмільницької міської територіальної громади на 
2020-2023 роки

Рішення 70 сесії міської 
ради 7 скликання від 
29 01 2020 року №2410 (зі 
змінами)

-45 000,00 -45 000,00

1200000 Управління житлово-комунального 
господарства та комунальної 
власності Хмільницької міської радн 
(головний розпорядник коштів)

1 260 000,00 0,00 І 260 000,00 0,00

1210000 Управління житлово-комунального 
господарства та комунальної власності 
Хмільницької міської ради 
(відповідальний виконавець)

1 260 000,00 0,00

1216000 

______________

6000 .

- - Г -3'
Житлово-комунальне господарство 0.00 ' 0,00 0.00

1216013 6013 0620 Забезпечення діяльності водопровідно- 
каналізаційного господарства

Програма забезпечення населення Хмільницької 
міської територіальної громади якісною питною 
водою на 2021 -2022рр

Рішення 80 сесії міської 
ради 7 скликання від 31 
серпня 2020 року №2726 
(зі змінами)

500 000,00 500 000,00

1216030 6030 0620 Організація благоустрою населених Програма розвитку житлово-комунального Рішення 53 сесії міської 
ради 7 скликання від 
19 10.2018 року № 1693 (зі 
змінами)

-500 000,00 -500 000,00
11 v і і К 1 і Ь господарства та благоустрою Хмільницької 

міської територіальної громади на 2019-2021 
роки

J 1 ! [{• о.оо 1260 000,00

1218300 8300 Охорона навколишнього природного 
середовища

1 260 000,00 0,00 1 260 000,00 0,00

1218330 8330 0540 Інша діяльність у сфері екології та 
охорони природних ресурсів

Програма розвитку житлово-комунального 
господарства та благоустрою Хмільницької 
міської територіальної громади на 2019-2021 
роки

Рішення 53 сесії міської 
ради 7 скликання від 
19.10.2018 року № 1693 (зі 
змінами)

1 260 000,00 1 260 000,00

3700000

Фінансове управління Хмільницької* 
міської ради (головний розпорядник 
коштів)

0,00 36 000,00 -36 000,00 -36 000,00

3710000
Фінансове управління Хмільницької 
міської ради (відповідальний 
виконавець)

0,00 36 000.00 -36 000,00 -36 000,00

3719000 9000 Міжбюджетні трансферти 0,00 36 000,00 -36 000,00 -36 000,00

3719800 9800 0180

Субвенція з місцевого бюджету 
державному бюджету на виконання 
програм соціально-економічного 
розвитку регіонів

Комплексної оборонно-правоохоронної 
програми на 2021-2025 роки «Безпечна 
Хмільницька міська територіальна громада - 
взаємна відповідальність влади та громади»

Рішення 2 сесії 
Хмільницької міської ради 
8 скликання № 40 від 
18 12.2020р. (зі змінами)

0,00 36 000,00 -36 000,00 -36 000,00

Всього 3 335 309,00 1250302,00 2 085 007,00 485 047,00

3 о₽ипналомзггдч51


