
КОПІЯ
УКРАЇНА

Хмільницька міська рада 
Вінницької області

Р І ПІ Е Н Н Я № 761

03. 09. 2021 року 18 сесія міської ради
8 скликання

Про внесення змін до рішення
З сесії міської ради 8 скликання
від 24.12.2020 року №1К
«Про бюджет Хмільницької міської 
територіальної громади
на 2021 рік» (зі змінами)

(02537000000)
(Код бюджету)

Враховуючи звернення головних розпорядників коштів міського бюджету 
- управління житлово-комунального господарства та комунальної власності 
Хмільницької міської ради від 09.08.2021р. №01-11/722, від 10.08.2021р. №01- 
11/724, від 26.08.2021р. №01-11/758, 
30.08.2021р. №01-11/768
Хмільницької міської ради від 11.08.2021р. №3390/01-21, від 16.08..2021р. 
№3481/01-21, від 30.08.2021р. №3657/01-21, управління праці та соціального 
захисту населення Хмільницької міської ради від 13.08.2021р. №03-2851/01-23, 
від 30.08.2021р. №03-3
Хмільницької міської ради від 26.08.2021р. №01-15/1070, № 01-15/1071, №01- 
15/1072, від 30.08.2021р. 
до уваги висновок фінансового управління Хмільницької міської ради щодо 
вільного залишку коштів 
ст. ст. 23, 28, 71, 78, 89 
Закону України "Про 
Хмільницька міська рада

від 28.08.2021р. №01-11/764, від
від 01.09.2021р. №01-11/772, виконавчого комітету

011/01-23, управління освіти, молоді та спорту

№ 01-15/1078, від 31.08.2021р. №01-15/1080, взявши

міського бюджету від 18.08.2021р. №627, керуючись 
, 91, 93 Бюджетного кодексу України, ст. ст. 26, 59 
місцеве самоврядування в Україні" (зі змінами),

ВИРІШИЛА:

Внести зміни до рішення 3 сесії міської ради 8 скликання від 24.12.2020 
Хмільницької міської територіальної громади на 2021року № 114 «Про бюджет 

рік» (зі змінами):

З ОРИГІНАЛОМ ЗГІДНО
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВІДДІЛ МІСЬКОЇ РАДИ



1. Виконавчому комітету Хмільницької міської ради, як головному 
розпоряднику коштів міського бюджету збільшити бюджетні призначення 
загального фонду місько

1.1. За КПКВКМБ 
матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної! ради, районної ради, 
районної у місті ради (у
суму 313800,0 грн за КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв».

Видатки в сумі З 
коштів загального фонду

1.2. За КПКВКМ 
управління» на суму 100 
використання об’єктів 
територіальній громаді 
Хмільницької міської ради 8 скликання №33 від 18.12.2020р (зі змінами).

Видатки в сумі 10000,0 грн провести за рахунок вільного залишку коштів 
загального фонду міського бюджету станом на 01.01.2021р.

го бюджету:
і 0210150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та

разі її створення), міської, селищної, сільської рад» на

13800,0 грн провести за рахунок вільного залишку 
міського бюджету станом на 01.01.2021р.
Б 0210180 «Інша діяльність у сфері державного 
00,0 грн на виконання заходів Програми збереження та 

культурної спадщини в Хмільницькій міській 
на 2021-2024 роки, затвердженої рішенням 2 сесії

2. Управлінню житлово-комунального господарства та комунальної 
власності Хмільницької міської ради, як головному розпоряднику коштів 
міського бюджету збільшити бюджетні призначення 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):

2.1. Спеціального фонду міського бюджету за КПКВКМБ 1218330 «Інша 
діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів» на суму 49200,0 грн 
для співфінансування придбання сміттєвоза із боковим завантаженням.

Видатки в сумі 49200,0 грн провести за рахунок вільного залишку коштів 
спеціального фонду міського бюджету - фонду охорони навколишнього 
природного середовища станом на 01.01.2021р.

2.2. Загального фонду міського бюджету за КПКВКМБ 
«Організація благоустрою населених пунктів» на суму 50000,0 грн.

Видатки в сумі 50000,0 
загального фонду міської»

1216030

грн провести за рахунок вільного залишку коштів 
о бюджету станом на 01.01.2021р.

3. Управлінню праці та соціального захисту населення Хмільницької 
міської ради, як головному розпоряднику коштів міського бюджету збільшити 
бюджетні призначення загального фонду міського бюджету:

3.1. За КПКВКМБ 0813121 «Утримання та забезпечення діяльності центрів 
соціальних служб» на суму 24400,0 грн на виконання заходів Програми 
підтримки сім’ї, дітей 
забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків та попередження 
торгівлі людьми Хмільницької міської територіальної громади на 2019-2021 
роки, затвердженої рішенням 53 сесії Хмільницької міської ради 7 скликання 
від 19.10.2018р. №1710 (зі змінами).

та молоді, запобігання домашньому насильству,

З ОРИГІНАЛОМ ЗГІДНО
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВІДДІЛ МІСЬКОЇ РАДИ



Видатки в сумі 24400,0 грн провести за рахунок вільного залишку коштів 
загального фонду міського бюджету станом на 01.01.2021р.

3.2. За КПКВКМБ 0 
у містах (місті Києві), 
495880,0 грн, в тому числі за КЕКВ 2110 «Оплата праці» на суму 383958,0 грн, 
КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв|> на суму 91202,0 грн.

Видатки в сумі 4958
загального фонду міського бюджету станом на 01.01.2021р.

3.3. За КПКВКМБ
місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з 
похилим віком, хворобо 
«Оплата комунальних по

Видатки в сумі 2181
загального фонду міського бюджету станом на 01.01.2021р.

810160 «Керівництво і управління у відповідній сфері 
селищах, селах, територіальних громадах» на суму

80,0 грн провести за рахунок вільного залишку коштів

0813104 «Забезпечення соціальними послугами за

•ю, інвалідністю» на суму 21816,0 грн за КЕКВ 2270 
•слуг та енергоносіїв».
6,0 грн провести за рахунок вільного залишку коштів

4. Фінансовому управлінню Хмільницької міської ради збільшити 
бюджетні призначення 
розвитку за КПКВКМБ З 
511020,0 грн на співфі 
працівників закладів ос

спеціального фонду міського бюджету - бюджету 
719770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» на суму 
нансування придбання ноутбуків для педагогічних 
віти для організації дистанційного навчання, інших 

форм здобуття загальна 
дистанційного навчання, 
Хмільницької міської територіальної громади на 2019-2021 роки, затвердженої 
рішенням 53 сесії міської ради 7 скликання від 19.10.2018 року № 1699 (зі 
змінами).

Видатки в сумі 511020,0 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 511020,0 грн, напрямком використання якого визначити 
передачу коштів із загального фонду міського бюджету до спеціального фонду 
- бюджету розвитку на суму 511020,0 грн та збільшити дефіцит спеціального 
фонду міського бюджету на суму 511020,0 грн, джерелом покриття якого 
визначити надходження 
спеціального фонду - бюджету розвитку на суму 511020,0 грн.

Доручити фінансовому управлінню 
перерахувати кошти іншої субвенції з місцевого бюджету на відповідний 
рахунок Вінницького обласного бюджету після затвердження Хмільницькою 
міською радою Угоди про передачу субвенції на співфінансування придбання 
ноутбуків для педагогічних працівників закладів освіти для організації 
дистанційного навчання, 
використанням технологі

ої середньої освіти з використанням технологій 
на виконання заходів Програма розвитку освіти

коштів із загального фонду міського бюджету до

Хмільницької міської ради

, інших форм здобуття загальної середньої освіти з 
й дистанційного навчання.

5. Здійснити перерозподіл бюджетних призначень:

З ОРИГІНАЛОМ ЗГІДНО
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВІДДІЛ МІСЬКОЇ РАДИ



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

5.1.1. По спеціальному фонду міського бюджету - бюджету розвитку, а 
саме:

- Зменшити бюджетні призначення за КПКВКМБ 1216030 «Організація 
благоустрою населених пунктів» на суму 1750,89 грн.

- Зменшити бюджет 
розвиток автомобільних 
місцевого бюджету» на суму 149200,0 грн, передбачені На капітальний ремонт 
частини дороги по вул.1 
зупинки маршруту №5 
ПКД та проведенням її е

- Збільшити бюджетні призначення за КПКВКМБ 1217461 «Утримання та 
розвиток автомобільних
місцевого бюджету» на суму 1750,89 грн для капітального ремонту дорожнього 
покриття та тротуару по 
виготовленням ПКД та
Програми утримання дорожнього господарства на території населених пунктів 
Хмільницької міської територіальної громади на 2021-2023 роки, затвердженої 
рішенням 80 сесії міської

- Збільшити бюджетні призначення за КПКВКМБ 1217310 «Будівництво 
об’єктів житлово-комун;
капітальний ремонт водопроводу по вул. 1 Травня (від вул. Суворова до вул. 
Шевченка) в м. Хмільнику, Вінницької обл. (з виготовленням ПКД та 
проведенням її експертизу).

міської ради, як головному розпоряднику коштів

ні призначення за КПКВКМБ 1217461 «Утримання та 
доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів

Травня від пам’ятника Б.Хмельницького до кінцевої 
в м. Хмільнику Вінницької області (з коригуванням 

:кспертизи);

доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів

пров. 1 Травня м. Хмільника Вінницької області (з 
проведенням її експертизи) на виконання заходів

ради 7 скликання від 31.08.2020р. №2725 (зі змінами);

ального господарства» на суму 50000,0 грн на

5.1.2. Збільшити бюджетні призначення загального фонду міського 
бюджету за КПКВКМБ 1216030 «Організація благоустрою населених пунктів» 
на суму 140000,0 грн.

При цьому відновит: 
2021 рік на суму 140000,0 
міського бюджету до спеціального фонду - бюджету розвитку на суму 140000,0 
грн та зменшити дефіцит спеціального фонду міського бюджету на суму 
140000,0 грн, джерелом 
загального фонду міського бюджету з спеціального фонду - бюджету розвитку 
на суму 140000,0 грн.

'и профіцит загального фонду міського бюджету на 
і грн, зменшивши передачу коштів із загального фонду

покриття якого визначалося повернення коштів до

5.2. Управлінню осві 
головному розпоряднику

іти, молоді та спорту Хмільницької міської ради, як 
коштів міського бюджету, а саме:

5.2.1. Зменшити бюджетні призначення спеціального фонду міського 
розвитку за КПКВКМБ 0615045 «Будівництвобюджету - бюджету

мультифункціональних майданчиків для занять ігровими видами спорту» на 
суму 732870,0 грн, передбачені на:

З ОРИГІНАЛОМ ЗГІДНО
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВІДДІЛ МІСЬКОЇ РАДИ



- нове будівництф 
ігровими видами спорту і 
КЗ «Шевченківський ЗЗСО І-ІП ст.» по вул. Шкільна, 36 в с. Шевченка, 
Хмільницького району, Вінницької області в сумі 126000,0 грн;

- нове будівництві 
ігровими видами спорту і 
КЗ «Кожухівський ЗЗСО І-ІП ст.» по вул. Шляхова, 26 в с. Кожухів, 
Хмільницького району, Вінницької області в сумі 91350,0 грн;

- будівництво мультифункціонального майданчика для занять ігровими 
видами спорту (з виготовленням ПКД та проведення його експертизи) КЗ 
«Журавненський ЗЗСО 
Хмільницького району, Вінницької області» в сумі 486000,0 грн;

- нове будівництв

о мультифункціонального майданчика для занять 
(з виготовленням ПКД та проведення його експертизи)

о мультифункціонального майданчика для занять 
(з виготовленням ПКД та проведення його експертизи)

І-ІП ст.» по вул. Центральна, 29 в с. Журавне,

о мультифункціонального майданчика для занять 
ігровими видами спорту (з виготовленням ПКД та проведення його експертизи) 
КЗ "Голодьківський ЗЗСО І-ІІ с.
Хмільницького району, Вінницької області в сумі 29520,0 грн;

" по вул. Подільська, 28 в с. Голодьки,

1010 «Надання дошкільної освіти» по спеціальному 
- бюджету розвитку на суму 10110,0 грн;
1021 «Надання загальної середньої освіти закладами

5.2.2. Збільшити бюджетні призначення:
- За КПКВКМБ 061 

фонду міського бюджету
- За КПКВКМБ 061

загальної середньої освіти» по спеціальному фонду міського бюджету - 
бюджету розвитку на сум'

- За КПКВКМБ 0617363 «Виконання інвестиційних проектів в рамках 
здійснення заходів щодо 
по спеціальному фонду 
126000,0 грн як співфін;
вікон і дверей у КЗ"Широкогребельський ЗЗСО 
виготовленням ПКД та проведенням її експертизи;

- За КПКВКМБ 0611181 «Співфінансування заходів, що реалізуються за 
рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення 
якісної, сучасної та дос 
школа»» на суму 515520,1 
передбачених Постаново
«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 м
- спеціального фонду міського бюджету - бюджету розвитку на суму 

184334,0 грн.
При цьому відновити профіцит загального фонду міського бюджету на 

2021 рік на суму 331186,0 
міського бюджету до спеціального фонду - бюджету розвитку на суму 331186,0 
грн та зменшити дефіцит спеціального фонду міського бюджету на суму 
331186,0 грн, джерелом

у 40440,0 грн;

соціально-економічного розвитку окремих територій» 
міського бюджету - бюджету розвитку на суму 

висування капітального ремонту будівлі із заміною 
І-ІП ступенів" із

ігупної загальної середньої освіти «Нова українська 
0 грн, як співфінансування з міського бюджету заходів 
•ю Кабінету Міністрів України від 04.04.2018р. №237

іського бюджету на суму 331186,0 грн;

грн, зменшивши передачу коштів із загального фонду

покриття якого визначалося повернення коштів до

З ОРИГІНАЛОМ ЗГІДНО
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВІДДІЛ МІСЬКОЇ РАДИ



загального фонду місько 
на суму 331186,0 грн.

го бюджету з спеціального фонду - бюджету розвитку

5.3. Виконавчому комітету Хмільницької міської ради, як головному 
розпоряднику коштів мг 
бюджету, а саме:

- Зменшити бюджетні призначення за КПКВКМБ 0217130 «Здійснення 
заходів із землеустрою» на суму 100000,0 грн.

- Збільшити бюджет 
інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності 
обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), 
міської, селищної, сільської рад» КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та 
енергоносіїв» на суму 10

ського бюджету в межах загального фонду міського

ні призначення за КПКВКМБ 0210150 «Організаційне,

0000,0 грн.

5.4. Управлінню пр 
міської ради, як головному розпоряднику коштів міського бюджету, в межах 
загального фонду міського бюджету, а саме:

- Зменшити бюджетні призначення за КПКВКМБ 0813104 «Забезпечення 
соціальними послугами 
самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю» на 
суму 183574,0 грн, з них за КЕКВ 2110 «Оплата праці» в сумі 138421,0 грн;

- Збільшити бюджетні призначення за КПКВКМБ 0810160 «Керівництво і 
управління у відповідній сфері у містах (місті Кирві), селищах, 
територіальних громадах}: 
«Оплата праці» в сумі 
послуг та енергоносіїв» в

аці та соціального захисту населення Хмільницької

за місцем проживання громадян, які не здатні до

селах, 
» на суму 183574,0 грн, в тому числі за КЕКВ 2110 
138421,0 грн, за КЕКВ 2270 «Оплата комунальних 
сумі 14700,0 грн.

-5 цього рішення внести відповідні зміни у додатки 2, 
есії міської ради 8 скликання від 24.12.2020 р. №114

6. Відповідно до п. 1
З, 5, 6, 7 до рішення 3 с 
«Про бюджет Хмільницької міської територіальної громади на 2021 рік» (зі 
змінами).

7. Організаційному 
постійного зберігання (різ 
року № 114 «Про бюджет 
рік»(зі змінами)), зазначи

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

9. Контроль за вико
міської ради з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету, 
фінансів, підприємництва, торгівлі та послуг, інвестиційної та регуляторної 
політики (голова Кондрат

відділу Хмільницької міської ради у документах 
шення 3 сесії міської ради 8 скликання від 24.12.2020 
Хмільницької міської територіальної громади на 2021 
ги факт та підставу внесення змін.

нанням цього рішення покласти на постійну комісію

ове

Міський голова |( І (КАНЦЕЛЯРІЯІ о мм /я»,
%\ \ / і

Микола ЮРЧИШИН

З ОРИГІНАЛОМ ЗГІДНО
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВІДДІЛ МІСЬКОЇ РАДИ



Зміни у додаток № 2 
до ріш 

"Про бюджет Хмільницької місь

02537000000 
код бюджету

І! \ ^Додаток № 1
І/ -У / »л4°І?ЦЧ£ННЯ18 сесії міськоїрад|8 скликання від 03. 09. 2021 р. № 761 

h йЩшрія 0
1 S'lf 

"Фінансуй!^ бюджету на 2021 рік" (зі змінами)" 
ення 13 сеспшГсйкої ради 8 скликання
кої територіальній'громддн на 2021 рік" від 24.12.2020 р. №114

Код Найменування
Усього Загальний фонд

Спеціальний фонд

згідно з Класифікацією фінансування бюджет У Усього у тому числі бюджет
розвитку

Фінансування за типом кредитора 1 476 116,00 1 387 082,00 89 034,01 39 834,00

200000 Внутрішнє фінансування 1 476116,00 1 387 082,00 89 034,01 39 834,00

208000 Фінансування за рахунок зміни 
залишків коштів бюджетів 1 476 116,00 1 38 7 082,00 49 034,00 39 834,00

208100 На початок року 10 592 655,16 10 203 671,09 3 88 984,07 0,96
208200 На кінець року 9 116 539,16 8 776 755,09 339 784,07 0,96

208400 Кошти, що передаються із загального 
фонду бюджету до бюджету розвитку 
(спеціального фонду) -39 834,00 39 834,01 39 834,00

Загальне фінансування -39 834,00 39 834,01 39 834,00
Фінансування за типом боргового 
зобов"язання 1 476 116,00 1 387 082,00 89 034,01 39 834.00

600000
Фінансування за активними 
операціями 1 476 116,00 1 387 082,00 89 034,ОС 39 834,00

602000 Зміни обсягів готівкових коштів 1 476 116,00 1 387 082,00 19 034,00 39 834,00

602700 На початок року
10 592 655,16 10 203 671,09 3 88 984,07 0,96

602200 На кінець року
9 116 539,16 8 776 755,09 3 39 784,07 0,96

602400
Кошти, що передаються із загального 
фонду бюджету до бюджету розвитку 
(спеціального фонду) -39 834,00 39 834,01 39 834,00

Загальне фінансування -39 834,00 39 834.0С 39 834,00

Секретар міської ради Павло КРЕПКИЙ

З ОРИГІНАЛОМ ЗГІДНО
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВІДДІЛ МІСЬКОЇ РАДИ



02537000000

код бюджету

Додаток № 2 
до рішення 18 сесії міської ради 8 скликания 
k. віт 03. 09. 2021 р. № 761

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) і

«.КАНЦЕЛЯРІЯ

Код 
Програмної

Код 
Типової 

програми 
ої

Код 
Функціон 

альної

Найменування головного розпорядника коштів 
місцевого бюджету / відповідального виконавця, 

найменування бюджетної програми згідно з Типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування

Загальний фонд VCДвдЬцьНИЙ фонд S
3 них зїцфг

класифікації 
видатків та

кредиту ванн 
я місцевих
бюджетів

класифіка 
ції 

видатків
та

кредитува 
ння 

місцевих

класифік 
ації 

видатків 
та

кредитує 
ання 

бюджету

місцевих бюджетів

Усього
видатки 

споживання оплата праці
комунальні 
послуги та 
енергоносії

видатки 
розвитку Усього

у тому числі 
бюджет 

розвитку

видатки 
споживання оплата 

праці

комунальн 
і послуги 

та 
енергоносії

видатки 
розвитку

Разом

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

0200000
Виконавчий комітет Хмільницької міської ради 323 800,00 323 800,00 О .по 413 800,00 0,00(головний розпорядник коштів) 323 800,00

0210000
Виконавчий комітет Хмільницької міської ради 
(відповідальний виконавець)

323 800,00 323 800,00 0,00 413 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 323 800,00

g____ і 0100 Державне управління 423 800,00 423 800.00 9.00 413 800,00 С,00 0,00 0,0» 0,00 0,00 0,00 423 800,00

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

413 800,00 413 800,00 413 800,00 0,00 413 800,00

0210180 0180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00
0217000 7000 Економічна діяльність -100 000,00 -100 000.00 о,во 0,00 0,00 <!.<»> 0,00 в,во 0,00 0,00 -іоо оов.во
0217100 7100 Сільське, лісове, рибне господарство та мисливство -100 000,00 -100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -100 000,00
0217130 7130 0421 Здійснення заходів із землеустрою -100 000,00 -100 000,00 0,00 -100 000,00

Управління освіги, молоді та спорту Хмільницької
0600000 міської ради (головний розпорядник коштів) 331 186,00 331 186,00 0,00 0,00 0,00 -371 986.00 -371 986,00 0,00 0,00 0,00 -371 986,00 -40 800,00

0610000
Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької 
міської ради (відповідальний виконавець) 331 186,00 331 186,00 0,00 0,00 0,00 -371 986,00 -371 986,00 0,00 0,00 0,00 -371 986,00 -40 800,00

0611000 1000 Освіта 331 186,00 331 186,00 0,00 0,00 0,00 234 884.00 234 884,00 0.00 0,00 0,00 234 884,00 566 070,00

010 1010 0910
Надання дошкільної освіти 0,00 10 110,00 10 110,00 10 110,00 10 110,00О

РГА
’

020 1020
Надання загальної середньої освіти за рахунок коштів 
місцевого бюджету 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 440,00 40 440,00 0,00 0,00 0,00 40 440,00 40 440,00Н

ІЗА
Щ

Й
Н

И
И В

ІД
Д

ІЛ М
ІС

ЬК
О

Ї ра
д

и 
і

1 021 1021 0921
Надання загальної середньої освіти закладами загальної 
середньої освіти 0,00 40 440,00 40 440,00 40 440,00 40 440,00

S
180 1180 Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, 

сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова 
українська школа"

331 186,00 331 186,00 0,00 0,00 0,00 184 334,00 184 334,00 0,00 0,00 0,00 184 334,00 515 520,00

Л
О

М Зі

181 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»

331 186,00 331 186,00 184 334,00 184 334,00 184 334,00 515 520,00

•(И) 5000 Фізична культура і спорт 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 -732 870,00 -732 870,00 0,00 0.00 0.00 -732 870,00 -732 870,00

і
to 40 5040 Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -732 870,00 -732 870.00 0,00 0,00 0,00 -732 870,00 -732 870,00

( 45 5045 0810
Будівництво мультифункціональних майданчиків для 
занять ігровими видами спорту 0,00 -732 870,00 -732 870,00 -732 870,00 -732 870,00

0617000 7000 Економічна діяльність 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 126 000,00 126000,00 0.00 0.00 0.00 _____ 126 000,00 126 000,00



0617300 7300
Будівництво та регіональний розвиток

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 126 000,00 126 000,00 0,00 0,00 0,00 126 000,ОС 126 000,00

0617360 7360 Виконання інвестиційних проектів 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 126 000,00 126 000,00 0,00 0,00 0,00 126 000,0С 126 000.00

0617363 7363 0490
Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення 
заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих 
територій

0,00 126 000,00 126 000,00 126 000,00 126 000,00

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

542 096,00 542 096,00 383 958,00 127718,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 542 096,00

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

542 096,00 542 096,00 383 958,00 127 718,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 542 096,00

0810100 100 Державне управління 679 454,00 679 454.00 522 379,00 105 902,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 679 454,00

0810160 0160 0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті 
Києві), селищах, селах, територіальних громадах 679 454,00 679 454,00 522 379,00 105 902,00 0,00 679 454,00

0813000 3000
Соціальний захист та соціальне забезпечення

-137 358.00 -137 358,00 -138 421,00 21 816,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Л
-137 358,00

0813100 3100

Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам 
похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в 
установах соціального обслуговування -137 358,00 -137 358.00 -138 421.00 21 816,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -137 358,00

—0813104— ---- 3404-----

Забезпечення соціальними послугами за місцем 
проживання громадян, які не здатні до самообслуговування

------- -161 758,00 --------138 421,00у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю -161 758,00

0813120 3120
Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями 
населення 24 400,00 24 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 400,00

0813121 3121 1040
Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних 
служб 24 400,00 24 400,00 0,00 24 400,00

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

190 000,00 190 000,00 0,00 0,00 0,00 -50 000,00 -99 200,00 0,00 0,00 0,00 -50 000,00 140 000,00

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

190 000.00 190 000,00 0,00 0,00 0,00 -50 000,00 -99 200,00 0,00 0,00 0,00 -50 000,00 140 000,00

1216000 6000 Житлово-комунальне господарство 190 000,00 190 000,00 0,00 0,00 0,00 -І 750.89 -1 750,89 0,00 0,00 0.00 -1 750.89 188 249,11
1216030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів 190 000,00 190 000,00 -1 750,89 -І 750,89 -1 750,89 188 249,11
1217000 7000 Економічна діяльність 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -97 449,11 -97 449,11 0,<Ю 0,00 0,00 -97 449,11 -97 449,11
1217300 7300 Будівництво та регіональний розвиток 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 50 000.00 50 000,00

1217310 7310 0443
Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

0,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00

1217400 7400
Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє 
господарство 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -147 449,11 -147 449,11 0,00 0,00 0,00 -147 449,11 -147 449,11

С о
>

460 7460
Утримання та розвиток автомобільних доріг та 
дорожньої інфраструктури 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -147 449,11 -147 449,11 0,00 0,00 0,00 -147 449,11 -147 449,11

г | 461 Г- 7461 0456
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої 
інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету 0/Ю -147 449,11 -147 449,11 -147 449,11 -147 449,11

JS S -т/у ООО 8000 Інша діяльність 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 49 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 200,00 49 200,00
£ I НИ

300 8300
Охорона навколишнього природного середовища

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 200,00 49 200,00и Зл
* ; g-21 330 8330 0540

Інша діяльність у сфері екології та охорони природних 
ресурсів 0,00 49 200,00 49 200,00 49 200,00

>> 1 000
Фінансове управління Хмільницької міської ради 
(головний розпорядник коштів) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 511 020,00 511020,00 0.00 0,00 0,00 511 020,00 511 020,00

S 
9 
а ТЗ 
g

і ЗГІД
Н

О



Секретар міської рад»

3710000
Фінансове управління Хмільницької міської ради 
(відповідальний виконавець) 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 511 020,00 511 020.00 0,00 0,00 0,00 511 020,00 511 020,00

3719000 9000 Міжбюджетні трансферти 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 511 020,00 511 020,00 0,00 0,00 0,00 511 020,00 511 020,00

3719700 9700
Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим 
бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок 
коштів місцевих бюджетів

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 511 020,00 511 020,00 0,00 0,00 0,00 511 020,00 511 020,00

3719770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету 0,00 511 020,00 511 020,00 511 020,00 511 020,00
Всього 1 387 082,00 і 387 082,00 383 958,00 541 518.00 0,00 89 034,00 39 834,00 0,00 0,00 0,00 89 034,00 1 476 116,00

Павло КРЕПКИЙ



Зміни у Дода 
02537000000 
код бюджету

до рішення

сферти на 2021 рік "

№3
їради 8 скликання 
р. № 761

ансфертів з інших бюджетів
грн

1. Показники міжбюдж

Код Класифікації 
доходу бюджету/ 

Код бюджету

Найменування трансферту/Найі\
міжбюджетног

енування бюджету - надавача 
трансферту

Усього

1 2 3
І. Трансферти до зага; ьного фонду бюджету

41051400/02100 
000000

Субвенція з місцевого бюдже 
сучасної та доступної загальн 
українська школа" за рахунок 
державного бюджету/Обласні 
області

ту на забезпечення якісної, 
ої середньої освіти "Нова 
відповідної субвенції 3 
їй бюджет Вінницької

11. Трансферти до спеці ільного фонду бюджету
41053900/ 

02100000000
Інші субвенції з місцевого бю 
Вінницької області

джету/Обласний бюджет

X УСЬОГО за розділам!11, II, у тому числі: 0,00
X загальни і фонд 0,00
X спеціальні їй фонд 0,00

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

Найменува
Найменува
міжбюджеі

чия трансферту/
дня бюджету-отримувача 
ного трансферту

Усього

І 2 3 4
І. Трансферти із загали юго фонду бюджету

3719800/990000 
0000

9800 Субвенція 
державном 
програм со 
розвитку р

j місцевого бюджету 
у бюджету на виконання 
ціально -економічного 
тіонів

II. Трансферти із спеціа пьного фонду бюджету
3719770/021000 

00000
9770 Інші субве 

бюджету/О 
Вінницько'

тії з місцевого 
бласний бюджет 
області

511 020,00

X X УСЬОГО за розділами I, II, у тому 511 020,00
X X загальний юнд 0,00
X X спеціальни і фонд 511 020,00

Секретар міської ради Павло КРЕПКИЙ

ІЗ ОРИГІНАЛОМ ЗГІДНО 
: ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВІДДІЛ МІСЬКОЇ РАДИ



_ Додаток № 4
міської ради 8 скликання від 03. 09. 2021 р X» 761

Зміни у додаток №6
"Розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію, капітальний рем< 

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'ал 

за об'єктами у 2021 році (зі змінами) //

Ів виробничої,

<12.2020 р. № 114

02537000000 
код бюджету

гри.

Код 
Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів

Код 
Типової 

програмної 
класифікац 
ії видатків

та 
кредитував

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 \

vX*
Загальна 

тривалість 
будівництва 
Ч^їрік 

aagpai.iii

Загальная 
вартісзт< 

будівництв 
аы»нвА«ь\

*

Х?)Й£ень 
^вдоонання 
ХрЬбіт на 

Sr 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 -606 870,00

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

0 0 -606 870,00

0615000 5000 Фізична культура і спорт 0 -732 870,00

0615045 5045 0810 Будівництво мультифункціональних 
майданчиків для занять ігровими 
видами спорту

Нове будівництво мультифункціонального майданчика для занять ігровими видами спорту (з 
виготовленням ПКДта проведення його експертизи) КЗ «Шевченківський ЗЗСОІ-ІП ст.» по вул. 
Шкільна, 36 в с. Шевченка, Хмільницького району, Вінницької області

2021 0 -126 000,00

0615045 5045 0810 Будівництво мультифункціональних 
майданчиків для занять ігровими 
видами спорту

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

2021 -91 350,00

0615045 5045 0810 Будівництво мультифункціональних 
майданчиків для занять ігровими 
видами спорту

Будівництво мультифункціонального майданчика для занять ігровими видами спорту (з 
виготовленням ПКДта проведення його експертизи) КЗ «Журавненський ЗЗСО І-ІП ст.» по вул. 
Центральна, 29 в с. Журавне, Хмільницького району, Вінницької області»

2021 -486 000,00

0615045 5045 0810 Будівництво мультифункціональних 
майданчиків для занять ігровими 
видами спорту

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

2021 -29 520,00

0617000 7000 Економічна діяльність 0 126 000,00

0617300 7300 Будівництво та регіональний 
розвиток

126 000,00

7360 Виконання інвестиційних проектів 0 126 000,00
о wрРИ

ГІ
Й

Ш
ІЗАЦ

ІЙ

7363 0490 Виконання інвестиційних проектів в 
рамках здійснення заходів щодо 
соціально-економічного розвитку 
окремих територій

Капітальний ремонт будівлі із заміною вікон і дверей у КЗ"Широкогребельський ЗЗСО І-ІП 
ступенів" із виготовленням ПКДта проведенням її експертизи

2021 126 000,00

•П
Л

П
8

Ю
О

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

0 0 -97 449,11

1 ЗГ1Д
І 

О
РСЬКО

Ї Р

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

0 0 -97 449,11

Г°5 7000 Економічна діяльність 0 0 -97 449,11

1217300 7300 Будівництво та регіональний 
розвиток

0 0 50 000,00 0





ДО1

Зміни у додаток №7 ’’Розподіл витрат бюджету на реалізацію міських п[ 
до рішення 3 сесії міської ради 8 скликання "Про бюджет Хмільницької міської територіа. 

02537000000
код бюджету

1020 р. № 114

кання від 03. 09. 2021 р. № 761

грн.

ь

г
X

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 місиевої/регіональної 
програми

Дата та rtWep 
документа, явоР5 

затверджено Micuewfc^, 
регіональну програму

Усього
’І

’'Країна^
Матльний 

фонд
Спеціальний фонд

усього у тому числі 
бюджет 

розвитку

2 3 4 5 6 7 8 9 10

.міської Р ячник
-

-90 000,00 0,09

0210000 Виконавчий комітет Хмільницької -90 000,00 -90 000,00 0,00 0,00

0210100 0100 Державне управління 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00

0210180 0180 0133 Інша діяльність у сфері державного 
управління

Програма забезпечення та використання об'єктів 
культурної спадщини в Хмільницькій міській 
територіальній громаді на 2021 - 2023 роки

Рішення 2 сесії міської 
ради 8 скликання від 18 
грудня 2020 року' №33 (зі 
змінами)

10 000,00 10 000,00 0,00 0,00

0217000 7000 Економічна діяльність -100 000,00 -100 000,00 0,00 0,00

0217100 7100 Сільське, лісове, рибне господарство та 
мисливство

-100 000,00 -100 000,00 0,00 0,00

0217130 7130 0421 Здійснення заходів із землеустрою Програма регулювання земельних відносин у Рішення 81 сесії міської -100 000,00 -100 000,00■ 2021-2023 роки 15.09.2020 року №2828 (зі 
змінами)

Управління освіти, молоді та «порту 
Хмільницької міськоїради (головний 
розпорядник коштів) 7

””” -371 986.(10Ш
-". ,-х

Ш1 000 Управління освіти, молоді та спорту 
Хмільницької міської ради

________________________
-40 800,00 331 186,00 -371 986,00 -371 986,00

-О, (відповідальний виконавець) . ■ . ........• . : ' . __7.......................
т

-
000 1000 Освіта 566 070,00 331 186,00 234 884,00 234 884,00

нй

J®

D10 1010 0910 Надання дошкільної освіти Програма розвитку освіти Хмільницької міської 
територіальної громади на 2019-2021 роки

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

10 110,00 10 110,00 10 110,00

-О
)20 1020 Надання загальної середньої освіти за 

рахунок коштів місцевого бюджету'
40 440,00 0,00 40 440,00 40 440,00

L*i

>21 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 
зади 7 скликання від 
19 10 2018 року № 1699 (зі 
змінами)

40 440,00 40 440,00 40 440,00



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

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)

0615000 5000 Фі нічна культура і спорт

0615040 5040 Підтримка і розвиток спортивної 
інфраструктури

0615045 5045 0810 Будівництво му'льтифункціональних 
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 
змінами)

0617000 7000
/у у у •< У’УУУ'П'<<уУ;;^-У:у™ /■■ ■••■їУуИ'у-уУУ у <

'г;

0617300 7300 Будівництво і регіональний розвиток

0617360 7360 Виконання інвестиційних проектів

0617363 7363 0490 Виконання інвестиційних проектів в 
рамках здійснення заходів щодо 
соціально-економічного розвитку 
окремих територій

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)

ЇУ И; ЙЙЯЯ

- z. -Ті <z 5 

й‘.у < У:" -ЙW-ї_ &

0810000 Управління праці та соціального захисту

(відповідальний виконавець)

Надання соціальних та реабілітаційних 
послуг громадянам похилого віку, особам 
з інвалідністю, дітям з інвалідністю в 
установах соціального обслуговування

0813100 3100

( 
j

В о£ипр
1 3121 1040

ИІІИІЇІИІ

Утримання та забезпечення діяльності 
центрів соціальних служб

Програма підтримки сім’ї, дітей та молоді 
запобігання домашньому насильству, 
забезпечення рівних прав і можливостей жінок та 
чоловіків та попередження торгівлі людьми 
Хмільницької міської територіальної громади на 
2019-2021 роки

Рішення 53 сесії міської 
ради 7 скликання від 
19.10.2018 року № 1710 (зі 
змінами) _________ ~

, , , //Л-

УІІУд : ' у., j у.

■ ■Іm зп, 
In М

ІГМ
И

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

s' Q
£ Мм
S ©





1216000 6000 Житдово-комтнальнс господарство

1216030 6030 0620 Організація благоустрою населених 
пунктів

Програма розвитку житлово-кому пального 
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)

1217000 7000 Економічна діяльність

1217300 7300 Будівництво та регіональний розвиток

1217310 7310 0443 Будівництво об'єктів житлово- 
комунального господарства

Програми 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)

1217400 7400 Транспорт та транспортна 
інфраструктура, дорожнє господарство

1217460 7460 Утримання та розвиток автомобільних 
доріг та дорожньої інфраструктури

_______________________

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 - 2023 роки

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

1218000 8000 Інша діяльність

1218300 8300 Охорона навколишнього природного 
середовища

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)

■

КОНІ ГІН)

37IOOOO
Фінансове управління Хмільницької 
міської ради (відповідальний 
виконавець)
Субвенції з місцевого бюджету іншим 
місцевим бюджетам на здійснення 
програм та заходів за рахунок коштів 
місцевих бюджетів
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9770

0180 Інші субвенції з місцевого бюджету’ 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)U
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9770

0180 Інші субвенції з місцевого бюджету’ 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)
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Секретар міської ради Павло КРЕПКИЙ



188 249.1) 190 000,00 -1 750,89 -1 750,89

188 249,11 190 000,00 -1 750,89 -1 750,89

-97 449,11 0,00 -97 449,11 -97 449,11

50 000,00 0,00 50 000,00 50 000,00

50 000,00 50 000,00 50 000,00

-147 449,11 0,00 -147 449,11 -147 449,11

-147 449,11 0,00 -147 449,11 -147 449,11

-147 449,11 -147 449,11 -147 449,11

49 200,00 49 200.00 0,00

49 200,00 0,00 49 200,00 0,00

49 200,00 49 200,00

ОЛЮ 511 920,00 —
 :

511020,00 0,00 511 020,00 511 020,00

511 020,00 0,00 511 020,00 511 020,00

0,00

511 020,00 511 020,00 511 020,00

544 620,00 455 586,00 89 034,00 39 834,00


