
bkW ы L KZii

УКРАЇНА 
ХМІЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА 

ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
Виконавчий комітет

РІШЕННЯ

від 03 травня 2022 р № 196

Про внесення змін до рішення
25 сесії міської ради 8 скликання
від 22.12.2021 року №1065
«Про бюджет Хмільницької міської
територіальної громади на 2022 рік» (зі змінами) 

(02537000000)
(Код бюджету)

Відповідно до Бюджетного кодексу України (зі змінами), постанови 
Кабінету Міністрів України від 11 березня 2022 р. №252 "Деякі питання 
формування та використання місцевих бюджетів у період воєнного стану", 
враховуючи наказ Вінницької обласної військової адміністрації від 05 квітня 
2022 року №247, звернення головних розпорядників коштів міського бюджету 
управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради від 22.04.2022р. 
№01-15/301, управління житлово-комунального господарства та комунальної 
власності Хмільницької міської ради від 19.04.2022р. №01-11/246, відділу 
культури і туризму Хмільницької міської ради від 27.04.2022р. №01-09/259, 
взявши до уваги висновок фінансового управління Хмільницької міської ради 
щодо вільного залишку коштів міського бюджету від 18.04.2022р. № 149, 
керуючись ст.ст. 28, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», виконавчий комітет Хмільницької міської ради

ВИРІШИВ:

Внести зміни до рішення 25 сесії міської ради 8 скликання від 22.12.2021 
року №1065 «Про бюджет Хмільницької міської територіальної громади на 
2022 рік» (зі змінами):

1. Здійснити перерозподіл бюджетних призначень:
1.1. Управлінню освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради, як 

головному розпоряднику коштів міського бюджету зменшити бюджетні 
призначення:

З оригіналом згідно:
Начальник загального,
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- Загального фонду міського бюджету за КПКВКМБ 0611021 "Надання 
загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти" на суму 
155800,0 грн ;

- Спеціального фонду міського бюджету за КПКВКМБ 0611021 "Надання 
загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти" на суму 
44200,0 грн.

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

1.2.1. Збільшити бюджетні призначення загального фонду міського 
бюджету за КПКВКМБ 1217461 " Утримання та розвиток автомобільних доріг 
та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету" на суму 
4400000,0 грн на виконання заходів Програми утримання дорожнього 
господарства на території населених пунктів Хмільницької міської 
територіальної громади на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням 80 сесії 
міської ради 7 скликання від 31.08.2020р. №2725 (зі змінами);

1.2.2. Зменшити бюджетні призначення спеціального фонду міського 
бюджету за КПКВКМБ 1217461 " Утримання та розвиток автомобільних доріг 
та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету" на суму 
2874858,0 грн на виконання заходів Програми утримання дорожнього 
господарства на території населених пунктів Хмільницької міської 
територіальної громади на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням 80 сесії 
міської ради 7 скликання від 31.08.2020р. №2725 (зі змінами);

1.2.3. На виконання заходів Програми розвитку житлово-комунального 
господарства та благоустрою територій населених пунктів Хмільницької 
міської територіальної громади на 2022-2026 роки, затвердженої рішенням 15 
сесії міської ради 7 скликання від 21.07.2021 року № 612 (зі змінами):

1.2.3.1. Зменшити бюджетні призначення загального фонду міського 
бюджету за КПКВКМБ 1216030 "Організація благоустрою населених пунктів" 
на суму 61150,0 грн;

1.2.3.2. Зменшити бюджетні призначення спеціального фонду міського 
бюджету за КПКВКМБ 1216030 "Організація благоустрою населених пунктів" 
на суму 538540,0 грн;

1.2.3.3. Зменшити бюджетні призначення спеціального фонду міського 
бюджету за КПКВКМБ 1217310 "Будівництво об'єктів житлово-комунального 
господарства" на суму 725452,0 грн.

1.3. Враховуючи пп. 1.1-1.2 цього рішення зменшити профіцит за 
загальним фондом бюджету Хмільницької міської територіальної громади у 
сумі 4183050,0 грн та зменшити дефіцит за спеціальним фондом бюджету 
Хмільницької міської територіальної громади у сумі 4183050,0 грн.

2. Внести зміни у додаток 7 до рішення 25 сесії міської ради 8 скликання 
від 22.12.2021 року №1065 «Про бюджет Хмільницької міської територіальної 
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громади на 2022 рік» (зі змінами), а саме: відділу культури і туризму 
Хмільницької міської ради, як головному розпоряднику коштів міського 
бюджету збільшити бюджетні призначення загального фонду за КПКВКМБ 
1014060 "Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів 
дозвілля та інших клубних закладів" на суму 150000,0 грн на виконання заходів 
Комплексної програми розвитку культури та туризму у Хмільницькій міській 
територіальній громаді на 2022-2026 роки, затвердженої рішення 14 сесії 
міської ради 8 скликання від 24 червня 2021р. №573 (зі змінами).

3. Відповідно до п. 1-2 цього рішення внести відповідні зміни у додатки 
2, 3, 6, 7 до рішення 25 сесії міської ради 8 скликання від 22.12.2021 року 
№1065 «Про бюджет Хмільницької міської територіальної громади на 2022 рік» 
(зі змінами)) згідно з додатками 1, 2, 3, 4 цього рішення.

4. Організаційному відділу Хмільницької міської ради у документах 
постійного зберігання (25 сесії міської ради 8 скликання від 22.12.2021 року 
№1065 «Про бюджет Хмільницької міської територіальної громади на 2022 рік» 
(зі змінами), зазначити факт та підставу внесення змін.

5. Фінансовому управлінню Хмільницької міської ради внести відповідні 
зміни до розпису бюджету Хмільницької міської територіальної громади на 
2022 рік.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 
міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Сергія 
РЕДЧИКА.

Міський голо Микола ЮРЧИШИН

І 3 оригіналом згідно:
■ Начальник загального
іпі тлілу міської ради
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Додаток №1
до рішення виконавчого 

комітету міської ради
від «03» травня 2022 року № 196

Зміни у додаток № 2 "Фінансування бюджету на 2022 рік” 
до рішення 25 сесії міської ради 8 скликання "Про бюджет Хмільницької міської 

територіальної громади на 2022 рік" від 22.12.2021 р. №1065 (зі змінами)

02537000000
код бюджету

Код Найменування 
згідно з Класифікацією фінансування бюджету Усього Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього у тому числі 
бюджет роївитку

Фінансування за типом кредитора 4 183 050,00 -4 183 050,00 -4 183 050,00

200000 Внутрішнє фінансування 4 183 050,00 4 183 050,00 -4 183 050,00

208000
Фінансування за рахунок зміни 
залишків коштів бюджетів 4 183 050.00 -4 183 050.00 -4 183 050.00

208100 На початок року 28 564 293,16 25 014 331,56 3 549 961.60 2 939 508,25
208200 На кінець року 28 564 293,16 25 014 331,56 3 549 961,60 2 939 508,25

208400 Кошти, що передаються із загального 
фонду бюджету до бюджету розвитку 
(спеціального фонду) 4 183 050,00 -4 183 050,00 -4 183 050,00

Загальне фінансування 4 183 050,00 -4 183 050,00 -4 183 050,00
Фінансування за типом боргового 
зобов'язання 4 183 050,00 -4 183 050,00 -4 183 050,00

600000
Фінансування за активними 
операціями 4 183 050,00 -4 183 050,00 -4 183 050,00

602000 Зміни обсягів готівкових коштів 4 183 050,00 -4 183 050,00 -4 183 050,00

602100 На початок року 28 564 293,16 25 014 331,56 3 549 961,60 2 939 508,25

602200 На кінець року
28 564 293,16 25 014 331,56 3 549 961,60 2 939 508.25

602400 Кошти, що передаються із загального 
фонду бюджету до бюджету розвитку 
(спеціального фонду) 4 183 050,00 -4 183 050,00 -4 183 050,00

Загальне фінансування 4 183 050,00 -4 183 050,00 -4 183 050,00

Керуючий справами виконкому міської ради Сергій МАТАШ



10 рішення ЯМК'ОНЯНЧПІО комітету МІСЬКОЇ рж.111 

ні.і 03 і рання 2022р. ЛЯ96

Іміни в Додаток At3 "РОЗПОДІЛ вила і кін міського бюджету на 2022 рік"

до рішення 25 сесії міської ради 8 скликання "Про бюджет Хмільницької міської іеригоріальної громади на 2022 рік" віл 22.12.2021 р. № 1065 (ті змінами) ?Г;1
02537000000

код бюджету / °// грн

Код 
Програмної 

класифікації 
видатків та 

кредиту ванн 
я місцевих 
бюджетів

Код 
Типової 

прої рамн 
ої 

класифіка 
ції 

видатків

кредитува 

ння 
місцевих 
бюджетів

Код 
Функціон 

альної 
класифік 

а ції 
видатків

креднтув 

ання
бюджету

Найменування головною розпорядника коштів 
місцевого бюджету / відповідальною виконавця, 

найменування бюджетної програми згідно з Типовою 
п рої рамною класифікацією видатків та кредитування 

місцевих бюджеіів

Загальний фонд Спеціальний фонд

Разом
Усього

видатки 
споживання

3 них

видатки 
розвитку

Усього
у тому числі 

бюджет 
розвитку

видатки 
споживання

з них

видатки 
розвиткуоплата праці

комунальні 
послуги та 

енері оносії

оплата 
прані

комунальн 
і послуги

енергоносії

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

0600000
Управління освіти, молоді та спорту міської ради 
(юловний розпорядник коштів)

-155 800 -155 800 0 0 0 -44 200 -44 200 0 0 0 -44 200 -200 000

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

-155 800 -155 800 0 0 0 -44 200 -44 200 0 0 0 -14 200 -200 000

0611000 1000 Освіта -155 800 -155 800 0 0 0 -44 200 -44 200 0 0 0 -44 200 -200 000

0611020 1020 * Надання загальної середньої освіти за рахунок коштів 
місцевого бюджету

-155 800 -155 800 0 0 0 -44 200 -44 200 0 0 0 -44 200 -200 (МЮ

0611021 1021 0921
Надання загальної середньої освіти закладами загальної 
середньої ОСВІТИ

-155 800 -155 800 0 0 0 -44 2(H) -44 200 0 0 0 -44 200 -200 000

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

4 338 850 4 338 850 0 0 0 -4 138 850 -4 138 850 0 0 0 -4 138 850 200 (МЮ

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

4 338 850 4 338 850 0 0 0 -4 138 850 -4 138 850 0 0 0 -4 138 850 200 000

1216000 6000 Житлово-комунальне господарство -61 150 -61 150 0 0 0 -538 540 -538 540 0 0 0 -538 540 -599 690

1216030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів -61 150 -61 150 0 0 0 -538 540 -538 540 0 0 0 -538 540 -599 690

1217000 7000 Економічна діяльність 4 400 000 4 400 000 0 0 0 -3 600310 -3 600 310 0 0 0 -3 600 310 799 690
1217300 7300 Будівництво та регіональний розвиток 0 0 0 0 0 -725 452 -725 452 0 0 0 -725 452 -725 452
1217310 7310 0443 будівництво об'єктів житлово-комунального господарства 0 -725 452 -725 452 -725 452 -725 452

1217400 7400
Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє 
господарство

4 400 000 4 400 000 0 0 0 -2 874 858 -2 874 858 0 0 0 -2 874 858 1 525 142

1217460 7460
Утримання та розвиток автомобільних доріг та 
порожньої інфраструктури

4 400 000 4 400 000 0 0 0 -2 874 858 -2 874 858 0 0 0 -2 874 858 1 525 142

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

4 400 000 4 400 000 0 0 -2 874 858 -2 874 858 0 0 0 -2 874 858 1 525 142

Всього 4 183 050 4 183 050 0 0 0 -4 183 050 -4 183 050 0 0 0 -4 183 050

°|

Керуючий справами виконкому міської ради Сергій MATAI1J
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Додаток № З 
до рішення виконавчі 

від 03 травн

__________

комітету міської ради 
!022 р. № 196

Зміни в Додаток № 6 "ОБСЯГИ капітальних вкладень бюджету у розрізі інвестиційних проектів у 2022 році" до рішеї 
міської ради 8 скликання "Про бюджет Хмільницької міської територіальної громади на 2022 рік" від 22.12.2021 р.

02537000000 
код бюджету

грн

Код 
Програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету

Код Типової 
програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитуванн 
я місцевого 

бюджету

Код 
Функціональн 

ої 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
бюджету

Найменування головного 
розпорядника коштів місцевого 

бюджету / відповідатьного виконавця, 
найменування бюджетної програми 

згідно з Типовою програмною 
класифікацією видатків та 

кредитування місцевого бюджету

Найменування інвестиційного проекту Загальний 
період 

реалізації 
проекту, (рік 

початку і 
завершення)

вартість 
проекту, 
гривень

Обсяг 
капітальних 

вкладень 
місцевого 

бюджету всього, 
гривень

Обсяг 
капітальних 

вкладень 
місцевого 

бюджету у 2022 
році, 

гривень

Очікуваний 
рівень 

готовності 
проекту на 
кінець 2022 

року, %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1200000 Управління житлово-комунального 

господарства та комунальної
власності міської ради (головний 
розпорядник коштів)

0 -798 760 -798 760

1210000 5 'правління житлово-комунального 
господарства та комунальної
власності міської ряди
(відповідальний виконавець)

о .79» 7»

. ' у - , , '

-798 760

іМ
ІІ

1217000 7000
■ ■; -■

Економічна діяльність
. ■ .... ’ .. ■

0 -798 760 -798 760

1217300 7300 Будівництво та регіональний 0 -798 760 -798 760 0
1217310 7310 0443 Будівництво об'єктів житлово- 

комунального господарства
Реалізація громадського проекту-бюджету 
участі №16 "Дитяча мрія-тверде гумове 
покриття під дитячий майданчик"

2022 0 -200 000 -200 000 0

1217310 7310 0443 Будівництво об'єктів житлово- 
комунального господарства

Реалізація громадського проекту-бюджету 
участі №30 "Дообладнання дитячого 
майданчика по вул. Монастирська, 1"

2022 0 -200 000 -200 000 0

1217310 7310 0443 Будівництво об'єктів житлово- 
комунального господарства

Реалізація громадського проекту-бюджету 
участі №32 Відродження "Шкільного парку" 
в с. Великий Митник

2022 0 -199 860 -199 860 0

1217310 7310 0443 Будівництво об'єктів житлово- 
комунального господарства

Реалізація громадського проекту-бюджету 
участі №35 "Моя вулиця - моя краса"

2022 0 -198 900 -198 900 0

Усього 0 -798 760 -798 760

Керуючий справами виконкому міської ради Сергій МАТАШ □ оригіналом згідно: 
Начальник загального 
чаділу міської ради



Додаток № 4 
до рішення виконавчого комітету міської ради 

від 03 травня 2022 р. № 196
Зміни в Додаток № 7 ’’Розподіл витрат бюджету на реалізацію міських програм у 2022 році" до рішення 25 сесії міської ради 8 скликання ’’Про

бюджет Хмільницької міської територіальної громади на 2022 рік" від 22.12.2021 р. № 1065 (зі змінами)
02537000000 ’ *•' . І О І грн

код бюджету
Код 

Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів

Код Типової 
програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів

Код
Функціональне 
І 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

0600000 Управління освіти, молоді та спорту міської ради 
(головний розпорядник коштів)

-200 000,0 -155 800,0 -44 200,0 -44 200,0

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

-200 000,0 -155 800,0 -44 200,0 -44 200,0

0611000 1000 Ootn -200 000,0 -155 800,0 -44 200,0 -44 200,0

0611020 1020 Надання загальної середньої освіти за рахунок коштів -200 000,0 -155 800,0 -44 200,0 -44 200,0

0611021 1021 0921 Надання загальної середньої освіти закладами загальної 
середньої освіти

Програма розвитку фізичної культури, спорту та 
молодіжної політики Хмільницької міської територіальної 
громади на 2022-2026 роки

Рішення 15 сесії міської ради 8 
скликання від 21.07.2021 року № 
625 (зі змінами)

-200 000,0 -155 800,0 -44 200,0 -44 200,0

1010000 Відділ культури і туризму міської ради (головний 
розпорядник КОШТІВ)

150 000,0 150 000,0 0,0 0,0

1010000 Відділ культури І туризму міської ради 
(відповідальний виконавець)

150 000,0 150 000,0 0,0 0,0

1014000 4000 Культура 1 мистецтво 1S0 000,0 150000,0 0,0 0,0

1014060 4060 0828 Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, 
клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів

Комплексна програма розвитку культури та туризму 
Хмільницької міської територіальної громади на 2022-2026 
роки

Рішення 14 сесії міської ради 8 
скликання від 24.06.2021 року № 
573 (зі змінами)

150 000,0 150 000,0 0,0 0,0

1200000 Управління житлова комунального господарства та 
комунальної власності міської ради (головний 
розпорядник коштів)

200 000,0 4 338 850,0 -4 138 850,0 -4 138 850,0

1210000 Управління житлово комунального господарства та 
комунальної власності місько! ради (відповідальний 
виконавець)

200 000,0 4 338 850,0 -4 138 850,0 -4 138 850,0

1216000 6000 Житлово комунальне господарство -599 690,0 -61 150,0 -538 540,0 -538 540,0

1216030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів Програма розвитку житлово-комунального господарства 
та благоустрою територій Хмільницької міської 
територіальної громади на 2022-2026 роки

Рішення 15 сесії міської ради 8 
скликання від 21.07.2021 року № 
612 (зі змінами)

-599 690,0 -61 150,0 -538 540,0 -538 540,0

1217000 7000 799 690,0 4 400 000,0 -3 600 310,0 -3 600 310,0
1217300 7300 Будівництво та регіональний розвиток -725 452,0 0,0 -725 452,0 -725 452,0
1217310 7310 0443 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства Програма розвитку житлово-комунального господарства 

та благоустрою територій Хмільницької міської 
територіальної громади на 2022-2026 роки

Рішення 15 сесії міської ради 8 
скликання від 21.07.2021 року № 
612 (зі змінами)

-725 452,0 0,0 -725 452,0 -725 452,0

1217400 7400 Транспорт та транспортна Інфраструктура, дорожнє 
господарство

1 525 142,0 4 400 000,0 -2 874 858,0 -2 874 858,0

1217460 7460 Утримання та розвиток автомобільних доріг та 
порожньої інфраструктури

1 525 142,0 4 400 000,0 -2 874 858,0 -2 874 858,0

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

Програма утримання дорожнього господарства на 
території населених пунктів Хмільницької міської 
територіальної громади на 2021 - 2025 роки

Рішення 80 сесії міської ради 7 
'кликання від 31.08.2020 року № 
2725 (зі змінами)

1 525 142,0 4400 000,0 -2 874 858,0 -2 874 858,0

_____________ 1____________ 1______________________________________________________— 1S0 000,0 4 333 050,0 J -4183 050,0 -4Ш050Л
Керуючий справами виконкому міської ради Сергій МАТАШ


