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Шановна громадо! 
Настає Новий 2022 рік... А з ним - чарівна пора різдвя-

них свят, таких улюблених, очікуваних ще з дитинства. 
У цю пору нас зізріває незвичайна, особлива аура гос-

тинності  й  родинного тепла. 
У цю пору стаються приємні події й дива. Ще більше 

хочеться вірити, що все, про що так щиро мріємо, - 
здійсниться.   

Дай Боже, всім нам у кожнім дні, у кожнім часі Ново-
го року відчути повноту щастя – світлого, радісного, 
справжнього. 

Бажаю стати творцями добрих змін у своїй родині, у 
своєму місті, селі, у своїй громаді! 

У диво-пору, коли небо і земля радіють народженню 
Христа, нехай збуваються мрії, а благодатне сяйво 
різдвяної зірки зігріває серце увесь прийдешній рік.   

З Новим роком, дорогі хмільничани! 
З добрим і щасливим роком!
Христос Рождається! Славімо його! 
 З повагою
 Міський голова                    
 Микола ЮРЧИШИН 
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Нові норми Статуту міської громади щодо органі-
зації та проведення громадських слухань передбача-
ють певні новації і зміни.

Хмільницька міська територіальна громада має 
право проводити громадські слухання – зустрічатися 
з депутатами ради, посадовими особами місцевого 
самоврядування, під час яких жителі територіальної 
громади можуть заслуховувати їх, порушувати пи-
тання та вносити пропозиції щодо питань місцевого 
значення, що належать до відання місцевого само-
врядування.

Громадські слухання можуть проводитися в одно-
му або кількох будинках, житлових комплексах, на 
вулиці(цях), у кварталі(лах), мікрорайоні(нах), окре-
мих населених пунктах територіальної громади, від-
повідному старостинському окрузі, на всій території 
громади щодо питань місцевого значення, які стосу-
ються прав та законних інтересів жителів територі-
альної громади, де проводяться ці слухання.

Якщо питання, що виноситься на громадські слу-
хання, стосується окремого населеного пункту або 
ініційоване мешканцями окремого населеного пунк-
ту, що входить до складу територіальної громади, то 
такі слухання в обов’язковому порядку, проводяться 
в цьому населеному пункті.

Громадські слухання відбуваються у відкритому 
режимі. У громадських слуханнях з правом голосу 
можуть брати участь дієздатні жителі територіальної 
громади, місце проживання яких в установленому за-

коном порядку зареєстроване на території, у межах 
якої проводяться громадські слухання з обов’язковим 
дотриманням наступних вимог.

Особа жителя територіальної громади та факт 
реєстрації постійного місця проживання на території 
Хмільницької міської територіальної громади вста-
новлюються у визначеному законом порядку на під-
ставі документів, визначених Законом України «Про 
свободу пересування та вільний вибір місця про-
живання в Україні», про що уповноваженою особою 
вноситься відповідний запис у реєстраційну форму 
(список реєстрації учасників громадських слухань), 
що є додатком до протоколу громадських слухань.

Інші особи, які на законних підставах постійно 
проживають або перебувають на відповідній терито-
рії, можуть брати участь у громадських слуханнях з 
правом дорадчого голосу.

Можливість участі особи з правом дорадчого го-
лосу передбачає право особи бути присутньою на 
громадських слуханнях, висловлювати власні по-
зиції щодо обговорюваних під час слухань питань. 
Особи з правом дорадчого голосу не беруть участь 
у голосуванні, а їхній голос у результаті голосування 
не враховується.

До початку громадських слухань проводиться ре-
єстрація учасників громадських слухань. Реєстрацію 
учасників забезпечує ініціатор громадських слухань.

Для реєстрації особам, які хочуть взяти участь у 
громадських слуханнях з правом голосу, необхідно 
пред’явити паспорт громадянина України або інший 
документ, передбачений для посвідчення особи та 
встановлення її місця проживання в Україні відповід-
но до Закону України «Про свободу пересування та 
вільний вибір місця проживання в Україні».

Особи, які беруть участь у громадських слухан-
нях з правом дорадчого голосу, пред’являють лише 
документ, який відповідно до чинного законодавства 
України посвідчує особу.

У списку реєстрації учасників громадських слу-
хань зазначають прізвища, імена, по батькові учас-
ників, дати їх народження, зареєстроване місце про-
живання. Учасник слухань підтверджує достовірність 
зазначеної інформації своїм особистим підписом у 
списку реєстрації учасників громадських слухань.

Усі особи, які беруть участь у громадських слухан-
нях, надають згоду на обробку наданих ними персо-

нальних даних у межах та у спосіб, необхідний для 
організації та врахування результатів громадських 
слухань, після чого отримують мандат для голосу-
вання. Про надання згоди на обробку персональ-
них даних та обсяги обробки персональних даних 
учасників громадських слухань має бути зроблений 
відповідний застережний запис на кожному аркуші 
списку реєстрації учасників громадських слухань. Іні-
ціатор (ініціатори) громадських слухань несе (несуть) 
відповідальність за обробку персональних даних за-
значених осіб, про що також має бути зроблений від-
повідний запис у списку реєстрації учасників громад-
ських слухань.

Кожен учасник громадських слухань має 
право надати пропозиції, висловити зауваження, 
поставити запитання усно чи письмово щодо тема-
тики громадських слухань. На вимогу учасника гро-
мадських слухань, який подає пропозицію, вона має 
бути поставлена на голосування. Усі пропозиції, по-
ставлені на голосування, заносяться (додаються) до 
протоколу громадських слухань.

Захист і обробка персональних даних, що міс-
тяться у протоколі громадських слухань та додатку 
до нього, здійснюється відповідно до чинного законо-
давства України з урахуванням приписів Положення 
про громадські слухання в Хмільницькій міській тери-
торіальній громаді.

У разі оприлюднення списку реєстрації учасни-
ків громадських слухань дані про дату народження 
та місце проживання знеособлюються, якщо інше не 
встановлено рішенням учасників громадських слу-
хань. Зазначені дані можуть бути оприлюднені без 
згоди суб’єктів персональних даних виключно у ви-
падках, передбачених нормами закону.

Змінено підхід до участі у громадських слуханнях
Згідно з рішенням 9 сесії Хміль-

ницької міської ради 8 скликання від 
26.03.2021 року №288 затверджено 
Статут Хмільницької міської тери-
торіальної громади, що набув чин-
ності 30 червня 2021 року після ре-
єстрації в територіальному органі 
Міністерства юстиції. 

Статут є актом прямої дії і має 
найвищу юридичну силу щодо доку-
ментів, які приймаються в системі 
місцевого самоврядування на тери-
торії Хмільницької міської терито-
ріальної громади.

Відмова від надання документів, 
визначених у Положенні про громад-
ські слухання в Хмільницькій міській 
територіальній громаді, або від-
мова від надання згоди на обробку 
персональних даних є підставою 
недопуску особи до участі у гро-
мадських слуханнях, у тому числі з 
правом дорадчого голосу.
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Проведено 24 чергову та 25 позачергову сесії міської ради
10 грудня під головуванням 

міського голови Миколи Юрчиши-
на відбулася чергова 24 сесія місь-
кої ради 8 скликання, на розгляд 
якої було винесено 108 планових 
питань і 18 питань порядку ден-
ного «Різне». У роботі сесії взяв 
участь 31 депутат міської ради.

Одним із перших ухвалених рі-
шень стала Угода про передачу 
субвенції для співфінансування 
придбання ноутбуків педагогічним 
працівникам закладів освіти.

Місцеві обранці підтримали вне-
сення змін та доповнень до міських 
програм, зокрема: до програми роз-
витку житлово-комунального гос-
подарства та благоустрою; забез-
печення населення Хмільницької 
міської територіальної громади якіс-
ною питною водою; управління ко-
мунальною власністю територіаль-
ної громади; утримання дорожнього 
господарства; захисту населення і 
територій міської громади у разі за-
грози та виникнення надзвичайних 
ситуацій; сприяння розвитку місце-
вого самоврядування та партнер-
ських відносин у громаді; розвитку 
фізичної культури, спорту та моло-

діжної політики; розвитку культури 
та духовного відродження; розвитку 
освіти; розвитку культури та туризму 
громади.

Також були ухвалені рішення про 
зміни до Порядків використання ко-
штів міського бюджету до низки про-
грам.

Внесено зміни до попередньо 
ухвалених рішень, а саме: про за-
твердження актів приймання-пе-
редачі майна сільських рад; про 
реорганізацію Комунального неко-
мерційного підприємства «Хміль-
ницька стоматологічна поліклініка» 
Хмільницької міської ради шляхом 
приєднання до КНП «Хмільницька 
центральна лікарня» Хмільницької 
міської ради; про перелік об’єктів 
комунальної власності громади, 
що підлягають приватизації у 2021 
році, та затверджено новий пере-
лік об’єктів комунальної власності 
Хмільницької міської територіальної 
громади, що підлягають приватиза-
ції у 2022 році.

У ході пленарного засідання міс-
цеві обранці ухвалили рішення про 
надання дозволу КП «Хмільникводо-
канал» на списання комунального 
майна та про списання безнадійної 
заборгованості ліквідованого банку 
«Україна».

Прийнято рішення про перейме-

нування закладів освіти Хмільниць-
кої міської ради та затвердження 
їх статутів в новій редакції; про ре-
організацію комунальних закладів 
культури Хмільницької міської ради 
та затвердження їх установчих до-
кументів; про безоплатну передачу 
майна бібліотек сіл: Журавне, Кожу-
хів, Іванівці, Шевченка КЗ «Публіч-
на бібліотека» Літинської селищної 
ради на баланс КЗ «Бібліотека для 
дорослих» Хмільницької міської 
ради.

Внесено зміни та доповнення до 
штатних розписів працівників вико-
навчих органів Хмільницької міської 
ради, закладів загальної середньої 
освіти, Кожухівського закладу до-
шкільної освіти «Сонечко», а також 
до штатного розпису працівників ко-
мунальних установ: КП «Хмільник-
комунсервіс», КНП «Хмільницький 

ЦПМСД», КП «Центральна Хміль-
ницька аптека №265».

Хмільницька міська рада стала 
членом Асоціації курортів України, 
створеної у вересні 2021 року, мета 
якої – сприяння розвитку місцево-
го самоврядування курортних міст 
України.

Затверджено Положення про 
відділ державного архітектурно-бу-
дівельного контролю міської ради 
та звіт про стан організації архівної 
справи у територіальній громаді.

Затверджено План діяль-
ності Хмільницької міської 
ради з підготовки проєктів ре-
гуляторних актів на 2022 рік.

Окремим рішенням депутати од-
ноголосно проголосували за при-
своєння звання «Почесний грома-
дянин міста Хмільника» Шевчук 
Мар’яні Сергіївні, чемпіонці 16-х 
Паралімпійських ігор «Токіо-2020», 
а також про занесення до Книги По-
шани та пам’яті «Гордість Хмільни-
ка» прізвищ Подольського Леоніда 

Івановича, директора підприємства 
«Колгоспний ринок» Хмільницької 
райспоживспілки, та Гальчевського 
Василя Володимировича, багато-
річного керівника міського відділу 
освіти та члена Національної спілки 
краєзнавців України (посмертно).

Депутатський корпус підтримав 
проєкти рішень, що стосувались 
фінансової складової: вніс зміни до 
бюджету Хмільницької міської тери-
торіальної громади і затвердив звіт 
про виконання бюджету міської гро-
мади за 9 місяців 2021 року.

Понад 70 питань порядку денного 
стосувались врегулювання земель-
них відносин.

22 грудня під головуванням 
міського голови Миколи Юрчиши-
на відбулася позачергова 25 сесія 
міської ради 8 скликання. У робо-
ті сесії взяли участь 29 депутатів 
міської ради, які розглянули 17 
нагальних питань.

Міський голова зазначив, що у 
грудні минулого року він заступив на 
посаду Хмільницького міського голо-
ви, тож відповідно до законодавства 
має прозвітувати про роботу за рік.

Через посилення карантинних 
обмежень, відповідно до постано-

ви Кабінету Міністрів України від 
09.12.2020р. №1236 «Про встанов-
лення карантину та запровадження 
обмежувальних протиепідемічних 
заходів з метою запобігання поши-
ренню на території України гострої 
респіраторної хвороби COVID-19, 
спричиненої коронавірусом SARS-
CoV-2», зі змінами, звіт проведено у 
форматі пленарного засідання місь-
кої ради, на якому були присутні ста-
рости старостинських округів нашої 
громади.

Микола Юрчишин зазначив, що 
це перший його публічний звіт як 
міського голови, відповідно до Зако-
ну України «Про місцеве самовряду-
вання в Україні».

Для Хмільницької громади 2021 
рік став роком змін, наполегливої 
праці, прийняття непростих рішень 
у відповідь на серйозні виклики. Тож 
робота на цій відповідальній поса-
ді у час активної фази завершення 
реформи децентралізації влади та 
зміни моделі адміністративно-те-
риторіального устрою в Україні для 
очільника міської громади теж ста-
ла викликом, навчанням, пошуком 
не лише відповідей, а й правильних 
запитань. Виходячи уже з власного 
досвіду, міський голова Микола Юр-
чишин зауважив, що керівнику гро-
мади доводиться приймати чимало 
непопулярних і непростих рішень, 
щоб у стратегічній перспективі у 
мешканців громади був шанс на еко-
номічний та соціальний добробут.

Керманич громади подякував 
народному депутату України Петру 
Юрчишину, депутатам Хмільницької 
міської та Вінницької обласної ради, 
членам виконкому міської ради, ста-
ростам, посадовцям, усім небайду-
жим мешканцям громади, від яких 
він отримував підтримку, розуміння, 
пропозиції, ідеї, що сприяло загаль-

ному підсумку спільної роботи.
Інформація про реалізацію про-

грамних документів розвитку гро-
мади, виконання міського бюджету, 
планові завдання на наступний пе-
ріод знайшла своє відображення у 
щорічному зверненні міського голо-
ви, роздана депутатам міської ради, 
старостам громади.

Депутати взяли до відома звіт 
міського голови Миколи Юрчишина.

Місцеві обранці внесли зміни 
та доповнення до міських програм: 
розвитку освіти, розвитку житлово-
комунального господарства та бла-
гоустрою територій населених пунк-
тів, розвитку культури та туризму, 
поліпшення техногенної та пожежної 
безпеки об’єктів усіх форм власності 
на території міської громади.

Ухвалено Угоду про передачу 
субвенції на співфінансування при-
дбання ноутбуків для педагогічних 
працівників закладів освіти для ор-
ганізації дистанційного навчання, 
інших форм здобуття загальної се-
редньої освіти з використанням тех-
нологій дистанційного навчання.

Внесено зміни до установчих до-
кументів КЗ «Історичний музей м. 
Хмільник» та КЗ «Історичний музей 

імені Василя Порика» Хмільниць-
кої міської ради, до рішень про ре-
організацію комунальних закладів 
культури Хмільницької міської ради 
та затвердження їх установчих до-
кументів.

Депутатський корпус вніс зміни 
до бюджету Хмільницької міської 
територіальної громади на поточний 
рік, затвердив договори про переда-
чу коштів між місцевими бюджетами 
у 2022 році, прийняв рішення про 
умови оплати праці працівників ви-
конавчих органів Хмільницької місь-
кої ради у 2022 році.

Вперше затверджено Програму 
економічного і соціального розви-
тку територіальної громади на 2022-
2024 роки на три роки, а не на рік, як 
було раніше.

Депутати підтримали проєкт рі-
шення про бюджет громади на 2022 
рік, який напередодні пленарного за-
сідання було розглянуто на спільно-
му засіданні усіх постійних комісій.

Співдоповідачем з цього питан-
ня на пленарному засіданні висту-
пив голова постійної комісії міської 
ради з питань планування соціаль-
но-економічного розвитку, бюджету, 
фінансів, підприємництва, торгівлі 
та послуг, інвестиційної та регуля-
торної політики Юрій Кондратовець, 
який зазначив, що дохідна частина 
бюджету формується за рахунок по-
датків, зборів та інших надходжень, 
тож завдяки цьому жителі територі-
альної громади можуть розрахову-
вати на якісні послуги в освіті, охо-
роні здоров’я, на гарні і світлі дороги, 
на допомогу незахищеним верствам 
населення, на розвиток в різних 
сферах життєдіяльності громади.

Насамкінець, міський голова Ми-
кола Юрчишин привітав всіх із ново-
річно-різдвяними святами.
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 Р І Ш Е Н Н Я 
Хмільницької міської ради 8 скликання №1065 від 22.12.2021 року

«Про бюджет Хмільницької міської територіальної громади на 2022 рік»

02537000000
Код бюджету

Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», Хміль-
ницька міська рада

В И Р І Ш И Л А:
1. Визначити на 2022 рік:
доходи бюджету Хмільницької міської територіаль-

ної громади в сумі 410714790 гривень, у тому числі до-
ходи загального фонду бюджету – 393774290 гривень 
та доходи спеціального фонду бюджету – 16940500 
гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

видатки бюджету в сумі 410714790 гривень, у тому 
числі видатки загального фонду бюджету – 381108790 
гривень та видатки спеціального фонду бюджету – 
29606000 гривень згідно з додатком 3 до цього рішення;

профіцит за загальним фондом бюджету Хміль-
ницької міської територіальної громади у сумі 12665500 
гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

дефіцит за спеціальним фондом бюджету Хмільниць-
кої міської територіальної громади у сумі 12665500 гри-
вень згідно з додатком 2 до цього рішення;

оборотний залишок бюджетних коштів бюджету 
Хмільницької міської територіальної громади у розмірі 
1000000 гривень, що становить 0,3 відсотків видатків за-
гального фонду бюджету, визначених цим пунктом;

резервний фонд бюджету Хмільницької міської те-
риторіальної громади у розмірі 957750 гривень, що ста-
новить 0,3 відсотка видатків загального фонду бюджету 
Хмільницької міської територіальної громади, визначених 
цим пунктом.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпо-
рядникам коштів бюджету Хмільницької міської територі-

альної громади на 2022 рік у розрізі відповідальних вико-
навців за бюджетними програмами згідно з додатком 3, 4 
до цього рішення.

3. Затвердити на 2022 рік міжбюджетні трансферти 
згідно з додатком 5 до цього рішення.

Отримати бюджету Хмільницької міської територіаль-
ної громади базову дотацію в сумі 24458000 гривень.

Отримати бюджету Хмільницької міської територіаль-
ної громади освітню субвенцію з державного бюджету міс-
цевим бюджетам в сумі 116126200 гривень.

Отримати бюджету Хмільницької міської територіаль-
ної громади  з Вінницького обласного бюджету дотацію з 
місцевого бюджету на проведення розрахунків протягом 
опалювального періоду за комунальні послуги та енерго-
носії, які споживаються установами, організаціями, підпри-
ємствами, що утримуються за рахунок відповідних місце-
вих бюджетів, за рахунок відповідної додаткової дотації з 
державного бюджету в сумі 1059700 гривень

Отримати бюджету Хмільницької міської територіаль-
ної громади з Вінницького обласного бюджету субвенцію 
на здійснення переданих видатків у сфері освіти за раху-
нок коштів освітньої субвенції в сумі 1419660 гривень.

Отримати бюджету Хмільницької міської територіаль-
ної громади з Вінницького обласного бюджету субвенцію з 
місцевого бюджету на надання державної підтримки осо-
бам з особливими освітніми потребами за рахунок відпо-
відної субвенції з державного бюджету в сумі 874200 гри-
вень.

Отримати бюджету Хмільницької міської територіаль-
ної громади з Вінницького обласного бюджету іншу суб-
венцію з місцевого бюджету в сумі 101600 гривень.

Отримати бюджету Хмільницької міської територіаль-
ної громади від Війтівецької сільської територіальної гро-
мади іншу субвенцію з місцевого бюджету в сумі 179710 
гривень. 

4. Затвердити  на 2022 рік обсяги капітальних вкла-
день у розрізі інвестиційних проектів згідно з додатком 6 
до цього рішення.

5. Затвердити на 2022 рік розподіл витрат бюджету 
Хмільницької міської територіальної громади на реаліза-
цію галузевих програм, затверджених міською радою у 
сумі 77744150 згідно з додатком 7 до цього рішення.

 ***
16. Це рішення набирає чинності з 1 січня 2022 року.
17. Додатки № 1-7 до цього рішення є його невід’ємною 

частиною.
18. На виконання статті 28 Бюджетного кодексу Укра-

їни опублікувати дане рішення у газеті «13 округ» та в ін-
формаційному бюлетні Хмільницької міської ради «Хміль-
ницька громада».

19. Контроль за виконанням цього рішення покласти 
на постійну комісію міської ради з питань планування со-
ціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів, підпри-
ємництва, торгівлі та послуг, інвестиційної та регуляторної 
політики (голова Юрій КОНДРАТОВЕЦЬ).

Міський голова                    Микола ЮРЧИШИН

*** із повним текстом рішення та додатками до 
нього можна ознайомитися на офіційному вебсайті 
Хмільницької міської ради  rada.ekhmilnyk.gov.ua  та 
в організаційному відділі Хмільницької міської ради.  

Доходи бюджету на 2022 рік                  Додаток 1 
до рішення 25 сесії міської ради 8 скликання 
"Про бюджет Хмільницької міської територіальної громади 
на 2022 рік" 
від  22.12.2021 р. №1065  

02537000000
Код бюджету

Код Найменування згідно з Класифікацією доходів бюджету Усього Загальний 
фонд

Спеціальний фонд
усього у тому числі, 

бюджет 
розвитку

10000000 Податкові надходження  244 631 
350,00

244 419 220,00 212 130,00 0,00

11000000 Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості  141 094 
200,00

141 094 200,00 0,00 0,00

11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 140 974 
700,00

140 974 700,00 0,00 0,00

11010100 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у 
вигляді заробітної плати

125 210 
900,00

125 210 900,00 0,00 0,00

11010200 Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних 
військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами

3 553 900,00 3 553 900,00 0,00 0,00

11010400 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших 
ніж заробітна плата

10 822 300,00 10 822 300,00 0,00 0,00

11010500 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування 1 387 600,00 1 387 600,00 0,00 0,00

11020000 Податок на прибуток підприємств  119 500,00 119 500,00 0,00 0,00
11020200 Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності 119 500,00 119 500,00 0,00 0,00

13000000 Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів 446 420,00 446 420,00 0,00 0,00
13010000 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів 426 520,00 426 520,00 0,00 0,00
13010100 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок 

головного користування 
149 300,00 149 300,00 0,00 0,00

13010200 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання 
лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) 

277 220,00 277 220,00 0,00 0,00

13030000 Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення 19 900,00 19 900,00 0,00 0,00
13030100 Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення 19 900,00 19 900,00 0,00 0,00

14000000 Внутрішні податки на товари та послуги  15 310 000,00 15 310 000,00 0,00 0,00
14020000 Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) 2 130 400,00 2 130 400,00 0,00 0,00
14021900 Пальне 2 130 400,00 2 130 400,00 0,00 0,00

14030000 Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) 6 669 600,00 6 669 600,00 0,00 0,00
14031900 Пальне 6 669 600,00 6 669 600,00 0,00 0,00

14040000 Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів 6 510 000,00 6 510 000,00 0,00 0,00
18000000 Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України 87 568 600,00 87 568 600,00 0,00 0,00
18010000 Податок на майно 49 062 800,00 49 062 800,00 0,00 0,00
18010100 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власника-

ми об`єктів житлової нерухомості 
138 900,00 138 900,00 0,00 0,00

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

493 800,00 493 800,00 0,00 0,00

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

558 900,00 558 900,00 0,00 0,00

18010400 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власника-
ми об`єктів нежитлової нерухомості 

5 127 300,00 5 127 300,00 0,00 0,00

18010500 Земельний податок з юридичних осіб 15 600 000,00 15 600 000,00 0,00 0,00

18010600 Орендна плата з юридичних осіб 17 700 000,00 17 700 000,00 0,00 0,00

18010700 Земельний податок з фізичних осіб 3 300 000,00 3 300 000,00 0,00 0,00

18010900 Орендна плата з фізичних осіб 6 000 000,00 6 000 000,00 0,00 0,00

18011000 Транспортний податок з фізичних осіб 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00

18011100 Транспортний податок з юридичних осіб 93 900,00 93 900,00 0,00 0,00

18030000 Туристичний збір 31 100,00 31 100,00 0,00 0,00
18030100 Туристичний збір, сплачений юридичними особами 11 100,00 11 100,00 0,00 0,00

18030200 Туристичний збір, сплачений фізичними особами 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00

18050000 Єдиний податок  38 474 700,00 38 474 700,00 0,00 0,00
18050300 Єдиний податок з юридичних осіб 3 500 000,00 3 500 000,00 0,00 0,00

18050400 Єдиний податок з фізичних осіб 28 600 000,00 28 600 000,00 0,00 0,00

18050500 Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товарови-
робництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків

6 374 700,00 6 374 700,00 0,00 0,00

Продовження Додатку №1 на стор.4
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Виконавчий комітет міської ради 
22000 м. Хмільник Вінницької області 
вул. Столярчука,10, тел./факс 2-25-16
rada.ekhmilnyk.gov.ua  rada@ekhmilnyk.gov.ua

Набір, верстку та підготовку до друку здійснено у 
відділі інформаційної діяльності та комунікацій 
із громадськістю Хмільницької міської ради

Відповідальна за випуск: Наталія Мазур
начальник відділу інформаційної діяльності та 
комунікацій із громадськістю 
Хмільницької міської ради 
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Віддруковано: ТОВ "Прес Корпорейшн Лімітед",
21034, м. Вінниця, вул. Чехова, 12а,
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Продовження, початок  Додатку №1 на стор.3

19000000 Інші податки та збори 212 130,00 0,00 212 130,00 0,00
19010000 Екологічний податок 212 130,00 0,00 212 130,00 0,00
19010100 Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин 

стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю)
130 250,00 0,00 130 250,00 0,00

19010200 Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об`єкти 11 530,00 0,00 11 530,00 0,00

19010300 Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об`єктах, крім 
розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини 

70 350,00 0,00 70 350,00 0,00

20000000 Неподаткові надходження  10 514 370,00 5 136 000,00 5 378 370,00 0,00
21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності  234 600,00 134 600,00 100 000,00 0,00
21010000 Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх 

об'єднань, що вилучається до відповідного бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані на акції 
(частки) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна або комунальна власність

51 600,00 51 600,00 0,00 0,00

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

51 600,00 51 600,00 0,00 0,00

21080000 Інші надходження  83 000,00 83 000,00 0,00 0,00
21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції 8 000,00 8 000,00 0,00 0,00

21081500 Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу 
алкогольних напоїв та тютюнових виробів 

5 000,00 5 000,00 0,00 0,00

21081700 Плата за встановлення земельного сервітуту 70 000,00 70 000,00 0,00 0,00

21110000 Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва  100 000,00 0,00 100 000,00 0,00

22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності 4 434 300,00 4 434 300,00 0,00 0,00
22010000 Плата за надання адміністративних послуг 4 126 900,00 4 126 900,00 0,00 0,00
22010300 Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та 

громадських формувань
94 000,00 94 000,00 0,00 0,00

22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 3 303 400,00 3 303 400,00 0,00 0,00

22012600 Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень 727 200,00 727 200,00 0,00 0,00

22012900 Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме 
майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських 
формувань, а також плата за надання інших платних послуг, пов'язаних з такою державною реєстрацією

2 300,00 2 300,00 0,00 0,00

22080000 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим держав-
ним майном  

225 900,00 225 900,00 0,00 0,00

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

225 900,00 225 900,00 0,00 0,00

22090000 Державне мито  81 500,00 81 500,00 0,00 0,00
22090100 Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлен-

ня документів на спадщину і дарування  
80 000,00 80 000,00 0,00 0,00

22090200 Державне мито, не віднесене до інших категорій  1 500,00 1 500,00 0,00 0,00

24000000 Інші неподаткові надходження  573 800,00 567 100,00 6 700,00 0,00
24060000 Інші надходження  573 800,00 567 100,00 6 700,00 0,00
24060300 Інші надходження  267 100,00 267 100,00 0,00 0,00

24062100 Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного 
середовища внаслідок господарської та іншої діяльності 

6 700,00 0,00 6 700,00 0,00

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 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

300 000,00 300 000,00 0,00 0,00

25000000 Власні надходження бюджетних установ  5 271 670,00 0,00 5 271 670,00 0,00
25010000 Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством 5 271 670,00 0,00 5 271 670,00 0,00
25010100 Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю 5 144 530,00 0,00 5 144 530,00 0,00

25010300 Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду 
державного та комунального майна" 

120 840,00 0,00 120 840,00 0,00

25010400 Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) 6 300,00 0,00 6 300,00 0,00

25020000 Інші джерела власних надходжень бюджетних установ  0,00 0,00 0,00 0,00
30000000 Доходи від операцій з капіталом  10 300 000,00 0,00 10 300 000,00 10 300 000,00
31000000 Надходження від продажу основного капіталу  8 800 000,00 0,00 8 800 000,00 8 800 000,00
31030000 Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в 

комунальній власності  
8 800 000,00 8 800 000,00 8 800 000,00

33000000 Кошти від продажу землі і нематеріальних активів 1 500 000,00 0,00 1 500 000,00 1 500 000,00
33010000 Кошти від продажу землі  1 500 000,00 0,00 1 500 000,00 1 500 000,00
33010100 Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у 

державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної 
Республіки Крим

1 500 000,00 0,00 1 500 000,00 1 500 000,00

50000000 Цільові фонди  1 050 000,00 0,00 1 050 000,00 0,00
50110000 Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самовряду-

вання та місцевими органами виконавчої влади  
1 050 000,00 0,00 1 050 000,00 0,00

40000000 Офіційні трансферти  144 219 070,00 144 219 070,00 0,00 0,00
41000000 Від органів державного управління  144 219 070,00 144 219 070,00 0,00 0,00
41020000 Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам 24 458 000,00 24 458 000,00 0,00 0,00
41020100 Базова дотація 24 458 000,00 24 458 000,00

41030000 Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 116 126 200,00 116 126 200,00 0,00 0,00
41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 116 126 200,00 116 126 200,00 0,00 0,00

41040000 Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 1 059 700,00 1 059 700,00 0,00 0,00
41040500 Дотація з місцевого бюджету на проведення розрахунків протягом опалювального періоду за комунальні 

послуги та енергоносії, які споживаються установами, організаціями, підприємствами, що утримуються за 
рахунок відповідних місцевих бюджетів, за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету

1 059 700,00 1 059 700,00 0,00 0,00

41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 2 575 170,00 2 575 170,00 0,00 0,00
41051000 Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів 

освітньої субвенції
1 419 660,00 1 419 660,00 0,00 0,00

41051200 Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потреба-
ми за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

874 200,00 874 200,00 0,00 0,00

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 281 310,00 281 310,00 0,00 0,00

Всього без урахування трансферт 266 495 720,00 249 555 220,00 16 940 500,00 10 300 000,00
Всього 410 714 790,00 393 774 290,00 16 940 500,00 10 300 000,00
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