
23.09. 2021 року

УКРАЇНА
Хмільницька міська рада 

Вінницької області

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

кої міської

(02537000000)
(Код бюджету)

КОПІЯ

19 сесія міської ради
8 скликання

Враховуючи рішення 3 сесії обласної Ради 8 скликання від 24 грудня 2020 
' на 2021 рік» (зі змінами), розпорядження 

2021р. №696 «Про внесення змін до обласного
року №19 «Про обласний бюджету
Вінницької ОДА від 21.09.2021р.
бюджету на 2021 рік», Звернення головних розпорядників коштів міського 
бюджету - виконавчого комітету Хмільницької міської ради від 01.09.2021р. 
№3710/01-21, від 10.09.2021р. №3669/01-21
відділу культури і туризму Хмільницької міської ради від 02.09.2021р. №01- 
09/413, від 13.09.2021р. №01-09/444, від 13.09.2021р. №01-09/443, №01-09/449, 
від 21.09.2021 № 4032/01-21, управління освіти, молоді та спорту Хмільницької 
міської ради від 31.08.202 
15/1096, від 08.09.2021р.
15/1182, управління житлово-комунального господарства та комунальної 
власності Хмільницької
21.09.2021р. № 01-11/800
міської ради від 09.09.202
15, взявши до уваги висновок фінансового управління Хмільницької міської 
ради щодо вільного залиіфку коштів міського бюджету вір. 07.09.2021р. №644, 
керуючись ст. ст. 23, 28, 7
59 Закону України "Про
Хмільницька міська рада

від 22.09.2021р. №4068/01-21

р. №01-15/1088, №01-15/1089, від 02.09.2021р. №01- 
№01-15/1120, №01-15/1127, від 23.09.2021р. №01-

міської ради від 09.09.2021р. №01-11/795, від 
відділу з питань охорони здоров’я Хмільницької 

р. №156/01-15, №157/01-15, від 20.09.2021 №164/01-

, 78, 89, 91, Бюджетного кодексу України, ст. ст. 26, 
місцеве самоврядування в Україні" (зі змінами),
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коштів із загального фонду міського бюджету довизначити надходження 
спеціального фонду - бюджету розвитку на суму 526211,52 грн.

коштів міського бюджету:

ергоносіїв» на суму 156560,00 грн.

3. Управлінню освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради, як 
головному розпоряднику

3.1. Збільшити бюджетні призначення загального фонду міського 
бюджету:

- За КПКВКМБ 0615031 «Утримання та навчально-тренувальна робота 
комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл» за КЕКВ 2270 «Оплата 
комунальних послуг та е

Видатки в сумі 156560,00 грн провести за рахунок вільного залишку 
коштів загального фонду міського бюджету станом на 01.01.2021р.

- За КПКВКМБ 0610160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), сели: 
«Оплата комунальних пос.

Видатки в сумі 10300,00 грн провести за рахунок вільного залишку коштів 
загального фонду міськог

- За КПКВКМБ 0 
організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні» на 
суму 500000,00 грн на виконання заходів Програми розвитку фізичної культури 
і спорту у Хмільницькій 
затвердженої рішенням 53 сесії міської ради 7 скликання від 19.10.2018р. 
№1705 (зі змінами).

Видатки в сумі 500
коштів загального фонду міського бюджету станом на 01.01.2021р.

3.2. Збільшити бюджетні призначення спеціального фонду міського 
бюджету - бюджету розвитку за КПКВКМБ 0611021 «Надання запільної 
середньої освіти закладами загальної середньої освіти» на суму 180000,0 грн.

Видатки в сумі 180000,00 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 180000,00 грн, напрямком використання якого визначити 
передачу коштів із загального фонду міського бюджету до спеціального фонду 
- бюджету розвитку на суму 180000,00 грн та збільшити Дефіцит спеціального 
фонду міського бюджету 
визначити надходження : 
спеціального фонду - бюджету розвитку на суму 180000,00 грн.

3.3. Збільшити бюджетні призначення загального фонду 
бюджету за КПКВКМБ 0611181 «Співфінансування заходів, що реалізуються за 
рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення 
якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіфи «Нова українська 
школа»» на суму 67504,0 гр

Видатки в сумі 67504 
загального фонду міського

щах, селах, територіальних громадах» за КЕКВ 2270 
луг та енергоносіїв» на суму 10300,00 грн;

'о бюджету станом на 01.01.2021р.
615062 «Підтримка спорту вищих досягнень та

міській територіальній громаді на 2019-2021 роки,

000,00 грн провести за рахунок вільного залишку

,00 грн, напрямком використання якого визначити

на суму 180000,00 грн, джерелом покриття якого 
коштів із загального фонду міського бюджету до

міського
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експертизи)" КЗ «Лозівс
Хмільницького району, Вінницької області в сумі 40000,00 грн;

- нове будівництва мультифункціонального майданчика для занять 
ту (з виготовленням ПКД та проведення його

ький ЗЗСО I-III ст.» по вул. Шкільна, 5 в с. Лозова,

ігровими видами спор
експертизи)" КЗ «Великомитницький ЗЗСО І-ІП ст.» по вул. Гагаріна, 1 в с.
Великий Митник, Хміль 
грн;

ницького району, Вінницької області в сумі 36698,00

- нове будівництво мультифункціонального майданчика для занять 
ігровими видами спорту (з виготовленням ПКД та проведення його 
експертизи)" КЗ «Сьомацький ЗЗСО І-ІП ст.» по вул. Гагаріна, 101 в с. Сьомаки, 
Хмільницького району, В

- нове будівництво мультифункціонального майданчика для занять
ігровими видами спорту (з виготовленням ПКД та проведення 
експертизи)" КЗ «Порицький ЗЗСО І-ІП ст.» по вул. Шкільна, 22 в с. Порик, 
Хмільницького району, В

інницької області в сумі 40000,00 грн;

його

інницької області в сумі 40000,00 грн;
- нове будівництво мультифункціонального майданчика для занять 

ігровими видами спорту (з виготовленням ПКД та проведення його експертизи) 
КЗ "Голодьківський ЗЗСО І-ІІ с.
Хмільницького району, В

" по вул. Подільська, 28 в с. Голодьки, 
інницької області в сумі 10480,00 грн.

ника Вінницької області з виготовленням ПКД та

За КПКВКМБ 0611010 «Надання дошкільної освіти» на суму 350000,00 
грн, передбачені на капітальний ремонт покрівлі будівлі ДНЗ №1 по вул. 
Декабристів, 13 м. Хміль 
проведенням її експертизц).

5.1.2. Зменшити бюджетні призначення загального фонду міського 
бюджету:

- За КПКВКМБ 0611010 «Надання дошкільної освіф» на суму 276733,00 
грн;

- За КПКВКМБ 0611 
загальної середньої освіти

5.1.3. Збільшити бюджетні призначення загального фонду міського 
бюджету:

- За КПКВКМБ 061
«Оплата комунальних пос

- За КПКВКМБ 0611
загальної середньої освіти» за КЕКВ 2270 «Оплата комунальних 
енергоносіїв» на суму 960

021 «Надання загальної середньої освіти закладами 
:» на суму 470960,00 грн.

1010 «Надання дошкільної освіти» за КЕКВ 2270 
луг та енергоносіїв» на суму 465100,00 грн;
021 «Надання загальної середньої освіти закладами 

послуг та
00,00 грн;

- За КПКВКМБ 0611070 «Надання позашкільної освіти 
позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми» за КЕКВ 2270 
«Оплата комунальних посйуг та енергоносіїв» на суму 40700,00 грн;

141 «Забезпечення діяльності і^ших закладів у сфері 
плата

закладами

- За КПКВКМБ 0611 
освіти» за КЕКВ 2270 «О 
22600,00 грн;

- За КПКВКМБ 0611 
центрів за рахунок копт 
комунальних послуг та енфргон

151 « 
тів м

комунальних послуг та енергоносіїв» на суму 

Убезпечення дйфьності інклюзивно-ресурсних 

Дда» на суму НУДО Д^Жйзаційний відділ місько? ради і



коштів із загального фонду міського бюджету довизначити надходження 
спеціального фонду - бюджету розвитку на суму 55488,00 грн.

5.3.2. За КПКВКК
зменшити бюджетні призначення загального фонду міського бюджету на суму 
25000,0 грн.

5.3.3. За КПКВКМБ
матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, 
районної у місті ради (у
збільшити бюджетні призначення загального фонду міського бюджету на суму 
25000,0 грн.

4Б 0217130 "Здійснення заходів із землеустрою"

0210150 "Організаційне, інформаційно-аналітичне та

разі її створення), міської, селищної, сільської рад"

5.4. Відділу культурц і туризму Хмільницької міської ради як головному 
розпоряднику коштів міського бюджету, збільшити бюджетні призначення 
загального фонду міського бюджету за КПКВКМБ 1010160 «Керівництво і 
управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, 
територіальних громадах» на суму 25000,00 грн.

коштів міського бюджету, за КПКВКМБ 0615031
5.5. Управлінню освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради, як 

головному розпоряднику
«Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких 
спортивних шкіл» по заг 
бюджетні призначення за 
грн та одночасно збільш: 
енергоносіїв» на суму 975і

альному фонду міського бюджету, а саме: зменшити 
КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» на суму 9750,0 
ити за КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та 
0,0 грн.

ького бюджету, зменшити бюджетні призначення
5.6. Відділу культури і туризму Хмільницької міської ради як головному 

розпоряднику коштів мі 
загального фонду міського бюджету за КПКВКМБ 1010160 «Керівництво і 
управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, 
територіальних громадах» на суму 48450,0 грн, з них за КЕКВ 2110 «Оплата 
праці» на суму 39494,0 грн;

Управлінню освіти, 
головному розпоряднику 
призначення загального
«Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, 
селах, територіальних громадах» на суму 48450,0 грн, з них за КЕКВ 2110 
«Оплата праці» на суму 39494,0 грн.

молоді та спорту Хмільницької міської ради, як 
коштів міського бюджету, збільшити бюджетні 

фонду міського бюджету за КПКВКМБ 0610160

5.7. Управлінню освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради, як 
головному розпоряднику коштів міського бюджету, в межах загального фонду 
міського бюджету за 
реалізуються за рахунок субвен. 
на забезпечення якісної, сучасцр 
українська школа»» зм 
«Нарахування на оплату п|і

ВКМБ «СпівфінанСування заходів, що 
х їрго бюджету місцевим бюджетам 

йуа доступно^агальної середньої освіти «Нова
енші 
раці

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВІДДІЛ МІСЬКОЇ РАДИ



9. Відділу з питан 
головному розпорядник; 
призначення загального 
«Централізовані заходи 3 лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет» 
на суму 150000,0 грн на виконання заходів Комплексної програми покращення 
умов медичного обслуговування жителів Хмільницької міської територіальної 
громади на 2020-2023 р 
скликання від 29.01.2020

Видатки в сумі
"Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та 
заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з 
державного бюджету".

ь охорони здоров’я Хмільницької міської ради, як 
у коштів міського бюджету збільшити бюджетні 

фонду міського бюджету за КПКВКМБ 0712144

юки, затвердженої рішенням 70 сесії міської ради 7 
року №2410 (зі змінами).
50000,0 грн провести за рахунок ККД 41055000

10. Управлінню житлово-комунального господарства та комунальної 
власності Хмільницької 
міського бюджету, здійсн

міської ради, як головному розпоряднику коштів 
ити перерозподіл бюджетних призначень:

10.1. За КПКВКМБ 1216030 «Організація благоустрою населених пунктів» 
зменшити бюджетні призначення загального фонду міського бюджету на суму 
233637,35 грн, а саме:
- 200000,0 грн, що пері 
паспортизації об'єктів бла
- 33637,35 грн, що передб. 
тому числі витрати на 
витрати на ремонт).

едбачені на проведення технічної інвентаризації та 
гоу строю;
ачені на утримання мереж зовнішнього освітлення (в 
електроенергію для зовнішнього освітлення міста,

217461 "Утримання та розвиток автомобільних доріг

призначення загального фонду міського бюджету:

зедбачені на проведення технічної інвентаризації та 
[их доріг та дорожньої інфраструктури.

10.2. За КПКВКМБ 1
та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету":

Зменшити бюджетні
- 200000,0 грн, що передбачені на проведення робіі з очистки зливових 

каналізацій;
- 100000,0 грн, що пе 

паспортизації автомобільн
Зменшити бюджетні призначення спеціального фонду міського бюджету - 

бюджету розвитку на суму 2173602,65 грн, що передбачені на капітальний 
ремонт дорожнього покриття частини проспекту Свободи та частини вул. 
Шолом-Алейхема в м. Хмільник Вінницької обл. (з виготовленням ПКД та 
проведенням її експертизи).

10.3. За КПКВКМБ 1217363 «Виконання інвестиційних проектів в рамках 
здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій»:

Зменшити бюджетні призначе^й&гйпеціального фонду міського бюджету
- бюджету розвитку:

200000,0 грн, що 
покриття частини дороги від 
Вінницької області (з виготов.

пе ^бачені наЦщпітальнии ремонт дорожнього 
ДО. вул.

4>
>КОЇ РАДИ

Мсраїн»
*



«Про бюджет Хмільниц

Зміни у додаток №1 «Доходи бюджету на 20І 
до рішення 13 сесії міської ради 8 с’и 

іької міської територіальної громади н

до рішення вії міської ради 
.2021 р. № 772

40000000

41000000

41050000

41055000

Найменування згідно з Класифікацією доходів бюджету

2

Усього

З

Загальний фонд
усього

4

ІТн-І
Спеціальний фонд

у тому числі 
бюджет розвитку

5 6

Офіційні трансферти 150 000,00 150 000,00

Від органів державного управл ння 150 000,00 150 000,00

Субвенції з місцевих бюджетів іншим 
місцевим бюджетам

Субвенція з місцевого бюдж :ту на здійснення 
підтримки окремих закладів 
охорони здоров'я за рахунок 
субвенції з державного бюджету

та заходів у системі 
відповідної

Разом доходів

Секретар міської ради

150 000,00 150 000,00

150 000,00 150 000,00

150 000,00 150 000,00

Павло КРЕПКИЙ

З ОРИГІНАЛОМ ЗГІДНО
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВІДДІЛ МІСЬКОЇ РАДИ



Зміни у додаток № 2

"Про бюджет Хмільницької місь

л
s

ІІ *

,г о\ ^Додаток № 2
до рішення 19 сесії міськоЛради 8 скликання від 23.09.2021 р. №772

КАНЦЕЛЯРІЯ_ о І
'Фінансугі^ііїц^бюджету на 2021/^ік" (зі змінамгі)1
---- —^-цської ради 8 скдиі^Дг^"

' ;ftoY "" ~
до рішення 13 сесії і) 

КОЇ територіі юмадіг на, 
‘раїна^

[НЯ

1 рік" від 24.12.2020 р. №114

02537000000
код бюджету грн.

Код Найменування 
згідно з Класифікацією фінансування бюджету Усього Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усьог у тому числі бюджет
розвитку

Фінансування за типом кредитора 6 189 545,52 5 855 880,65 333 664,87 333 664,87

200000 Внутрішнє фінансування 6 189 545,52 5 855 880,65 333 664,87 333 664,87

208000
Фінансування за рахунок зміни 
залишків коштів бюджетів 6 189 545,52 5 855 880,65 333 664,87 333 664,87

208100 На початок року 9 116 539,16 8 776 755,09 339 784,07 0,96
208200 На кінець року 2 926 993,64 2 587 209,57 339 784,07 0,96

208400
Кошти, що передаються із загального 
фонду бюджету до бюджету розвитку 
(спеціального фонду) -333 664,87 33|3 664,87 333 664,87

Загальне фінансування -333 664,87 333 664,87 333 664,87
Фінансування за типом боргового 
зобов'язання 6 189 545,52 5 855 880,65 33? 664,87 333 664,87

600000
Фінансування за активними 
операціями 6 189 545,52 5 855 880,65 33 3 664,87 333 664,87

602000 Зміни обсягів готівкових коштів 6 189 545,52 5 855 880,65 33: 664,87 333 664,87

602100 На пбчаток року 9 116 539,16 8 776 755,09 33 ? 784,07 0,96

602200 На кінець року
2 926 993,64 2 587 209,57 33 9 784,07 0,96

602400
Кошти, що передаються із загального 
фонду бюджету до бюджету розвитку 
(спеціального фонду) -333 664,87 33 3 664,87 333 664,87

Загальне фінансування -333 664,87 33 ЗІ 664,87 333 664,87

Секретар міської ради Павло КРЕПКИЙ

ЗОИЇГІНАЛОМ згідно
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВІДДІЛ МІСЬКОЇ РАДИ



02537000000

код бюджету

Додаток № З
»£ії міської рати 8 скликання 
К6У. 2021р. №772%

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 Xs 114 

(зі змінами) hi КАНЦЕЛЯРІЯ І о

* * грн.

Код 
Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитуванн 
я місцевих 
бюджетів

Код 
Типової 

програми 
ої 

класифіка 
ції 

видатків 
та 

кредитува 
ння 

місцевих

Код 
Функціон 

альної 
класифік 

ації 
видатків 

та 
кредитув 

ання 
бюджету

Найменування головного розпорядника коштів 
місцевого бюджету 1 відповідального виконавця, 

найменування бюджетної програми згідно з Типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

Загальний фонд Спеціальний^^д^221ІІ^-^*

Разом
Усього

видатки 
споживання

3 них

видатки 
розвитку Усього

у тому числі 
бюджет 

розвитку

видатки 
споживання

з них

видатки 
розвиткуоплата праці

комунальні 
послуги та 
енергоносії

оплата 
праці

комунальн 
і послуги 

та 
енергоносії

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

0200000 Виконавчий комітет Хмільницької міської ради
919 912,00 919 912,00 690 000,00 221 200,00 0,00 55 488,00 55 488,00 ____________ ОМ 0,00 0,00 55 488,00 --------- 975 400,00

0210000
Виконавчий комітет Хмільницької міської ради 
(відповідальний виконавець) 919 912,00 919 912,00 690 000,00 221 200,00 0,00 55 488,00 55 488.00 0,00 0,00 0,00 55 488,00 975 400,00

0210100 0100 Державне управління 1 000 400,00 1 000 400,00 690 000,00 221 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 “ ' 0,00
1 000 400.00

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

1 000 400,00 1 000 400,00 690 000,00 221 200,00 0,00 1 000 400,00

0217000 7000 Економічна діяльність -80 488,00 -80 488,00 0,00 0,00 0,00 55 488,00 55 488,00 0,00 0,00 0,00 55 488,00 -25 000,00
0217100 7100 Сільське, лісове, рибне господарство та мисливство -25 000,00 -25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 -25 000,00
0217130 7130 0421 Здійснення заходів із землеустрою -25 000,00 -25 000,00 0,00 -25 000,00
0217300 7300 Будівництво та регіональний розвиток -55 488,00 -55 488,00 0,00 0,00 0,00 55 488,00 55 488,00 0,00 0,00 0,00 55 488,00 0,00

0217390 7390 0490
Розвиток мережі центрів надання адміністративних послуг

-55 488,00 -55 488,00 55 488,00 55 488,00 55 488,00 0,00

0600000
Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької 
міської ради (головний розпорядник коштів) 1 524 821,00 1 524 821,00 39 494,00 1 666 310,00 0,00 -587 007,00 -587 007,00 0,00 0,00 0,00 -587 007,00 937 814,00

0610000
Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької 
міської ради (відповідальний виконавець) 1 524 821,00 1 524 821,00 39 494.00 1 666 310,00 0,00 -587 007,00 -587 007,00 0,00 0,00 0,00 -587 007,00 937 814,00

о л.
0100

Державне управління
58 750,00 58 750,00 39 494,00 10 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 58 750,00

di
) ■ 0160 0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті 
Києві), селищах, селах, територіальних громадах 58 750,00 58 750,00 39 494,00 10 300,00 0,00 58 750,00

.0.611000 1000 Освгга 809 511,00 809 511,00 0,00 1 489 700,00 0,00 -170 000,00 -170 000.00 0,00 0.00 0,00 A -170000,00
639 511,001

ShiS 
——Ь—__

1010 0910 Надання дошкільної освіти 188 367,00 188 367,00 465 100,00 -350 000,00 -350 000,00 -350 000,00 -161 633,00

іИ
Й

І 1020
Надання загальної середньої освіти за рахунок коштів 
місцевого бюджету 489 040,00 489 040,00 0,00 960 000,00 0,00 180 000,00 180 000,00 0,00 0,00 0,00 180 000,00 669 040,00

061102! 1021 0921
Надання загальної середньої освіти закладами загальної 
середньої освіти 489 040,00 489 040,00 960 000,00 180 000,00 180 000,00 180 000,00 669 040,00

<
35І1Ж
(-> с*з

1070 0960
Надання позашкільної освіти закладами позашкільної 
освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми 40 700,00 40 700,00 40 700,00 0,00 40 700,00

1140 Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти 22 600,00 22 600,00 0,00 22 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 600,00

Ьб'11141 1141 0990 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти 22 600,00 22 600,00 22 600,00 0,00 0,00 0,00 22 600,00



0611150 1150
Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів

1 300,00 1 300,00

0611151 1151 0990
Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за 
рахунок коштів місцевого бюджету І 300,00 1 300,00

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

67 504,00 67 504,00

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

67 504,00 __  67 504,00

0615000 5000 Фізична культура і спорт 656 560,00 656 560,00

0615030 5030
Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту

156 560,00 156 560,00

0615031 5031 0810
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних 
дитячо-юнацьких спортивних шкіл 156 560,00 156 560,00

0615040 5040 Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури 0,00 0,00

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

0615060 5060 Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорт 500 000,00 500 000,00

0615062 5062 0810
Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які 
здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні 500 000,00 500 000,00

0700000

Відділу з питань охорони здоров'я Хмільницької 
міської ради (головний розпорядник коштів) 3 544 830,00 3 544 830,00

vA

Відділу з питань охорони здоров'я Хмільницької 
міської ради (відповідальний виконавець) 3 544 830,00 3 544 830,00

і Ъ І 
II II5 \ 1\<* \ 
v.*5'

0710І^С ж
•О и

Державне управління

1 300,00 1 300,00

071011g

to

0160 .

^Fs''

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті 
Києві), селищах, селах, територіальних громадах

Охорона здоров'я

1 300,00

3 543 530,00

1 300,00

3 543 530,00

0712010""’ 2010 0731
Баїатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

2 470 000,00 2 470 000,00

0712100 2100 0722
Стоматологічна допомога населенню

36 000,00 36 000,00

f 
£
»

o
psa

h 2110

Первинна медична допомога населенню

887 530,00 887 530,00

=
 

n
 

(ЗА
&

.ІЙ

2111 0726

Первинна медична допомога населенню, що надасться 
центрами первинної медичної (медико-санітарної) 
допомоги

887 530,00 887 530,00

Й,2М 

ЙГ
2140

Програми і централізовані заходи у галузі охорони здоров'я
150 000,00 150 000,00

07'2144
Ьз !»

2144 0763
Централізовані заходи з лікування хворих на 
цукровий та нецукровий діабет 150 000,00 150 000,00

£
0800600

. CT*

Управління праці та соціального захисту населення 
ХМІЛЬНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ ради (ГОЛОВНИМ риЗПОрмДпмк 
коштів)

і 05 940,00 105 940,00

7І
 о

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

105 940,00 105 940,00

§ о



0,00 I 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 o,oc 1 300,00

1 300,00 0,00 1 300,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67 504,00

_____________ (ЦЮ 67 504,00

0,00 166 310,00 0,00 -417 007,00 -417 007 00 0,00 0,00 0,00 -417007,00 239 553,00

0,00 166 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 156 560,00

166310,00 0,00 156 560,00

0,00 0,00 0,00 -417 007,00 -417 007,00 0,00 0,00 0,00 -417 007,00 -417 007,00

-417 007,00 -417 007,00 -417 007,00 -417 007,00

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

——
0,00

———— ______500 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 544 830,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 544 830,00

0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
: ■■ ■

0,00 0,00 0,00 1 300,00

0,00 1 300,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 3 543 530,00

0,00 2 470 000,00

0,00 36 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 887 530,00

887 530,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00

0,00 150 000,00

0,00 105 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105 940,00

0,00 105 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105 940,00



країн»

*

?■

0810100 100 Державне управління 57 720,00 57 720,00 0,00 57 720,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,0( о.ос 57 720,00

0810160 0160 0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті 
Києві), селищах, селах, територіальних громадах 57 720,00 57 720,00 57 720,00 0,00 57 720,00

0813000 3000
Соціальний захист та соціальне забезпечення

48 220,00 48 220,00 0,00 48 220 00 0,0( 0,00 о.ос 0.00 0,00 о.ос 0 ОС 48 220,00

О8І31ОО 3100

Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам 
похилого віку, особам з інвалідністю. дітям з інвалідністю в 
установах соціального обслуговування 48 220,00 48 220,00 0,00 48 220,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 48 22(1.0(1

0813104 3104 1020

Забезпечення соціальними послугами за місцем 
проживання громадян, які не здатні до самообслуговування 
у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю 33 960,00 33 960,00 33 960,00 0,00 33 960,00

0813120 3120
Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями 
населення 14 260,00 14 260,00 0,00 14 260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 260,00

0813121 3121 1040
Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних 
служб 14 260,00 14 260,00 14 260,00 0,00 14 260,00

1000000
Відділ культури і туризму міської ради (головний 
розпорядник) 249 350,00 249 350,00 -39 494,00 224 300,00 0,00 526 211,52 526 211,52 0,00 0,00 0,00 526 211,52 775 561,52

1010000
Відділ культури і туризму міської ради (відповідальний 
виконавець) 249 350,00 249 350,00 -39 494,00 224 300,00 0,00 526 21132 526 211,52 0,00 0.00 0,00 526 211,52 775 561,52

1010100 0100
Державне управління

-23 450.00 -23 450,00 -39 494,00 0.00 0.00 0.00 ..... . дш доо —1....»•«» -23 450.00

1010160 0160 0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті 
Києві), селищах, селах, територіальних громадах -23 450,00 -23 450,00 -39 494,00 0,00 0,00 0,00 -23 450,00

Освіта 79 800,00 79800,00 0,00 79 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ’9 800,00
0960 Надання спеціальної освіти мистецькими школами 79 800.00 79 800,00 79 800,00 0,00 79 800,00

A. t«'-
1014000 Культура і мистецтво 193 000,00 193 000,00 0,00 144 500,00 0.0(1 526 211,52 526 211,52 0,00 0,00 0,00 526 211,52 719 211,52

Г 1014045^2 1 4040 \
0824

__
Забезпечення діяльності музеїв і виставок 48 500,00 48 500,00 0,00 48 500,00

ioi4O6ga- 
е__

4060 irg
d Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, 

клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів 144 500,00 144 500,00 144 500,00 526 211,52 526 211,52 526 211,52 670 711,52

^ігоооеех: /1
--------

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

-498 972,35 -498 972,35 8 458,00 0,00 0,00 498 972,35 498 972,35 0,00 0,00 0,00 498 972,35 0,00

10

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

-498 972.35 -498 972.35 8 458,00 0,00 0,00 498 972Д5 498 97235 0,00 0,00 0,00 498 972,35 0,00
~*‘^'~*іІ>і[, 11

1210100 0100 Державне управління
0,00 0,00 8 458,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-a Oj
1 З101^ 0160 0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті 
Києві), селищах, селах, територіальних громадах 0,00 8 458,00 0,00 0,00

12'16000 6000 IBB' Житлово-комунальне господарство -198 972,35 -198 97235 0,00 ' / 0,00 0.00 -34 665.00 -34 665.00 П.00 0,00 0,00 -34 S45.0S -233 63735
— Jgi.eoao .1 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів -198 972,35 -198 972,35 -34 665,00 -34 665,00 -34 665,00J -233 63735

XZ17000 7000 Економічна діяльність -300 000,00 -300 000.00 0,00 0.00 0,00 533 63735 : 533 63735 0,00 0.00 0.00 533 63735 233 63735
1217300 7300 Будівництво та регіональний розвиток 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 707 240,00 2 707 240,00 0,00 0,00 0,00 2 707 240,00 2 707 240.00
Йі7зЬб 7360 Виконання інвестиційних проектів 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 707 240,00 2 707 240,00 0,00 0,00 0,00 2 707 240,00 2 707 240,00
сп

S о
7363 0490

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

0,00 2 707 240,00 2 707 240,00 2 707 240,00 2 707 240,00

12.17400 7400
Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє 
господарство -300 000,00 -300 000,00 0,00 0,00 0,00 -2 173 602,65 -2 173 602,65 0,00 0,00 0,00 -2 173 602,65 -2 473 602,65

J217460 7460
Утримання та розвиток автомобільних доріг та 
дорожньої інфраструктури -300 000,00 -300 000.00 0.00 0,00 0,00 -2 173 602,65 -2 173 602,65 0 00 0,00 0,00 -2 173 602,65 -2 473 602,65да:оВ

>
а

7461 0456
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої 
інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету -300 000,00 -300 000,00 -2 173 602,65 -2 173 602,65 -2 173 602,65 -2 473 602,65

3-700000'
Фінансове управління Хмільницької міської ради 
(головний розпорядник коштів) 160 000,00 160 000,00 0,00 0,00 0,00 -160 000,00 -160 000,00 0,001 0,00 0,00 -160 000,00 0,00



Секретар міської ради Павло КРЕПКИЙ

3710000
Фінансове управління Хмільницької міської ради 
(відповідальний виконавець) 160 000.00 160 000.00 0,00 0,00 0,00 -160 000,00 -160 000,00 0,00 0,00 0,00 -160 000,00 0,00

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

160 000,00 160 000,00 -160 000,00 -160 000,00 -160 000,00 0,00

Всього 6 005 880,65 6 005 880,65 698 458,00 2 217 750,00 0,00 333 664,87 333 664,87 0,00 0,00 0,00 333 664,87 6 339 545,52



Секретар міської ради Павло КРЕПКИЙ

3
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Доярок № 4

ДгСГї міської ради 8 скликання
^>2 І р. № 772

етні'Трансферти на 2021 рік "

ансфертів з інших бюджетів
грн

міни у ДодатбкАк 
02537000000 
код бюджету

Показники міжбн

^"Міжбюдж

эджетних тр

Код Класифікації 
доходу бюджету/ 

Код бюджету

Найменування трансферту/Найм^ 
міжбюджетного

нування бюджету - надавача 
трансферту

Усього

1 2 3
1. Трансферти до загалі ного фонду бюджету

41055000/ 
02100000000

Субвенція з місцевого бюджет 
окремих закладів та заходів у 

за рахунок відповідної су 
бюджету/Обласний бюдж

у на здійснення підтримки 
системі охорони здоров'я 
бвенції з державного 
їт Вінницької області

150 000,00

II. Трансферти до спеціа іьного фонду бюджету
X УСЬОГО за розділами I, II, у тому числі: 150 000,00
X загальний фонд 150 000,00
X спеціальни і фонд 0,00

2 Показники міжбюджетних тр ансфертів іншим бюджетам
грн

Код 
Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 

бюджету/ Код

Код Типової 
програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету

Найменуван
Найменуван 
міжбюджеті

ня трансферту/
ня бюджету-отримувача 
ого трансферту

Усього

1 2 3 4
І. Трансферти із загальн го фонду бюджету

3719800/ 
9900000000

9800 Субвенція 3 
державному 
програм сои 
розвитку ре

лісцевого бюджету 
бюджету на виконання 
ально-економічного 

гіонів/Державний бюджет

160 000

II. Трансферти із спеціат иного фонду бюджету
3719800/ 

9900000000
9800 Субвенція 3 

державному 
програм сои 
розвитку ре

місцевого бюджету 
эюджету на виконання 
іально-економічного 

г онів/Державний бюджет

-160 000

X X УСЬОГО за розділами I, II, у тому 0
X X загальний фснд 160 000
X X спеціальний фонд -160 000

ЗОРЇ^ПНАЛОМ ЗГІДНО
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВІДДІЛ МІСЬКОЇ РАДИ



ДО
Додаток № 5

:ії міської ради 8 скликання від 23 .09.202 і р. № 772

Зміни у додаток №6
"Розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію, капітальний ремонт об'е^ш вїфоіиійчої, ~ >

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

за об'єктами у 2021 році (зі змінами) Л-
02537000000 S / К А Ш
код бюджету Зіі £ 1 *<41911

m т» і ж И
UUIJIP а ° Н

Код 
Програмної 
класифікації 
видатків та

Код
Типової 

програмної 
класифікац

Код 
Функціона 

льної 
класифіка

Найменування головного розпорядника 
коштів місцевого бюджету / відповідального 

виконавця, найменування бюджетної 
програми згідно з Типовою програмною

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

V 
%

1 Загальна 
^тривалість 
будівництва

ЗагклЁня
вартість 

будівництв

/IPfeQJb/ 
вигоС^іня 
ур^отгна 

ГЛЬчдток 
їио^жетного 
Періоду, %

Обсяг видатків 
бюджету розвитку, які 

спрямовуються на 
будівництво об"єкта у 
бюджетному періоді, 

гривень

Рівень 
готовності 
об'єкта на

кредитування 
місцевих 
бюджетів

ії видатків 
та 

кредитуван

ції 
видатків та 
кредитува

класифікацією видатків та кредитування 
місцевих бюджетів

< гіЙчат’я^Ц^ 
завершення и

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 -767 007,00

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

0 0 -767 007,00

0611000 1000
Освіта -350 000,00

0611010
1010 0910

Надання дошкільної освіти Капітальний ремонт покрівлі будівлі ДНЗ №1 по вул. Декабристів, 13 м. Хмільника Вінницької 
області з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)

-350 000,00

0615000 soon Фізична культура і спорт--------------------- 0 -417 007,00

0615045 5045 0810 Будівництво мультифункціональних 
майданчиків для занять ігровими 
видами спорту

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

0 -73 000,00

0615045 5045 0810 Будівництво мультифункціональних 
майданчиків для занять ігровими 
видами спорту

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

-13 899,00

0615045 5045 0810 Будівництво мультифункціональних 
майданчиків для занять ігровими 
видами спорту

Нове будівництво мультифункціонального майданчика для занять ігровими видами спорту (з 
виготовленням ПКД та проведення його експертизи)" КЗ «Широкогребельський ЗЗСО І-ПІ ст.» по 
вул. Центральна, 73А в с. Широка Гребля, Хмільницького району, Вінницької області

-162 930,00

0615045 5045 0810 Будівництво мультифункціональних 
майданчиків для занять ігровими 
видами спорту

Нове будівництво мультифункціонального майданчика для занять ігровими видами спорту (з 
виготовленням ПКД та проведення його експертизи)" КЗ «Лозівський ЗЗСО І-ПІ ст.» по вул. 
Шкільна, 5 в с. Лозова, Хмільницького району, Вінницької області

-40 000,00

0615045 5045 0810 Будівництво мультифункціональних 
майданчиків для занять ігровими 
видами спорту

Будівництво мультифункціональних

«Нове будівництво мультифункціонального майданчика для занять ігровими видами спорту (з 
виготовленням ПКД та проведення його експертизи)" КЗ «Великомитницький ЗЗСО І-Ш ст.» по 
вул. Гагаріна, 1 в с. Великий Митник, Хмільницького району, Вінницької області

Нове будівництво мультифункціонального майданчика для занять ігровими видами спорту (з

-36 698,00

Э 0

061^45:
1

■ 15045 0810 -40 000,00
—

-S S 
_____ за ь.

майданчиків для занять ігровими-----
видами спорту

виготовленням ПКД та проведення його експертизи)" КЗ «Сьомацький ЗЗСО І-Ш ст.» по вул. 
Гагаріна, 101 в с. Сьомаки, Хмільницького району, Вінницької області

ГМ А 
р*

ІД
Х

і Lu*
w

;

Іий ви
©

5045 0810 Будівництво мультифункціональних 
майданчиків для занять ігровими 
видами спорту

Нове будівництво мультифункціонального майданчика для занять ігровими видами спорту (з 
виготовленням ПКД та проведення його експертизи)" КЗ «Порицький ЗЗСО І-ПІ ст.» по вул 
Шкільна, 22 в с. Порик, Хмільницького району, Вінницької області

-40 000,00

0615045
> й І

5045 0810 Будівництво мультифункціональних 
майданчиків для занять ігровими 
видами спорту

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

-10 480,00

100ЙООО

... -g s
Відділ культури і туризму міської 
ради (головний розпорядник)

0 0 526 211,52

1010000 Відділ культури і туризму міської 
ради (відповідальний виконавець)

0 0 526 211,52



1014000
1014060

4000
4060

1200000

Культура і мистецтво____________
Забезпечення діяльності палаців і 
будинків культури, клубів, центрів 
дозвілля та інших клубних закладів

1210000

1217000 7000

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

Економічна діяльність

1217360 7360

1217363

1217363

Виконання інвестиційних проектів

7363

D490

1218000

8
г

Транспорт та транспортна 
інфраструктура, дорожнє

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

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

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

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

Інша діяльність

Усього

О►Гі

і o'*

Капітальний ремонт будинку культури за адресою: Україна, Вінницька область, Хмільницький 
район, село Великий Митник, площа Перемоги, 2 (на виконання Рішення Господарського суду. 
Вінницької області від 31.08.2021 року по справі «902/692/21)

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

526 211,52
526 211,52

533 637,35

З 604 400,00

-2 173 602,65

-2 173 602,65Капітальний ремонт дорожнього покриття частини проспекту Свободи та частини вул. Шолом- 
Алейхема в м. Хмільник Вінницької обл. (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)

0,00
292 841,87

Капітальний ремонт підпірної стінки вздовж тротуару по вул. 1 Травня від вул. Кутузова в м 
Хмільнику Вінницької області (з коригуванням ПКД та проведенням її експертизи)

Капітальний ремонт дорожнього покриття частини дороги від вул. Літописної до вул. Шевченка в 
м Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)

Капітальний ремонт дорожнього покриття та тротуару по провулку 1 Травня в м. Хмільнику 
Вінницької області (з коригуванням ПКД та проведенням її експертизи).

Секретар міської ради Павло КРЕПКИЙ

533 637,35

2 707 240,00

-697 160,00

-200 000,00



^>5 даток № 6
ння 19 сесії міськлпкди 8 скликання від 23.09. 2021 р. № 772

Зміни у додаток №7 "Розподіл витрат бюджету на реалізацію міський 
до рішення 3 сесії міської ради 8 скликання "Про бюджет Хмільницької міської терито| 

02537000000

» iW.ECщі"(зі зміняєш
І альїі ДіАХШіЕ

?Дїгїл /~1\^\ ** 4/1 / Q
12.2020 р. № 114

код бюджету
Код 

Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів

Код Типової 
програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитуванн 
я місцевих 
бюджетів

Код 
Функціонали 

ної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
бюджету

Найменування головного 
розпорядника коштів місцевого 

бюджету І відповідального виконавця, 
найменування бюджетної програми 

згідно з Типовою програмною 
класифікацією видатків та 

кредитування місцевих бюджетів

Найменування місиевої/регіональної 
програми

Усього
докум 

затвердже 
регіональну про

-----/Загальний 
фонд

Спеціальний фонд

усього

грн.

у тому числі 
бюджет 

розвитку

0200000 -25 000,00 -80 488.00 55 488.00

0210000

0217000

0217100

0217130

0217300 7300

0217390

0600000

06)0000

061101Q

7

-80 488,00 55 488,00

7130 Здійснення заходів із землеустрою -25 000,00

Будівництво та регіональний розвиток 0,00 -55 488,00

7390 0,00 -55 488,00 55 488,00 55 488,00

Надання дошкільної освіти

1020 -290 960,00 180 000,00 180 000,00

-290 960,00 -470 960,00 180 000,00 180 000,00

Надання загальної середньої освіти за 
рахунок коштів місцевого бюджету

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

Розвиток мережі центрів надання 
адміністративних послуг

Програма регулювання земельних відносин у 
Хмільницькій міській територіальній громаді на 
2021-2023 роки

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

Освіта

Виконавчий комітет Хмільницької 
міської ради (головний розпорядник 
KO 111 гін)__________________________
Виконавчий комітет Хмільницької 
міської ради (відповідальний виконавець)

Сільське, лісове, рибне господарство та 
мисливство

Програма сприяння розвило' місцевого 
самоврядування та партнерських відносин у 
Хмільницькій міській територіальній громаді на 
2019-2021 роки

Рішення 81 сесії міської 
ради 7 скликання від 
15.09.2020 року №2828 (зі 
luiuauu^_______________

Рішення 53 сесії міської 
ради 7 скликання від 
19.10.2018 року № 1701 (зі 
змінами)

-25 000,00

061 іо$п 1000

1010

55 488,00

-25 000,00

-25 000,00 -25 000,00 0,00 0,00

-25 000,00

55 488,00 55 488,00

Управління освіти, молоді та спорі 
Хмільницької міської ряди (голов» 
розпорядник коштів) 

_______________________________
-557 967,00 29 040,00 -587 007,00 -587 007,00

-640 960,00 -470 960,00 -170 000,00 -170 000,00

-350 000,00 -350 000,00 -350 000,00І Ірограма 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)

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

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

-470 960,00



0615040

0615045

0615060

5040

5045

5060

0810

Підтримка і розвиток спортивної 
інфраструктури

Будівництво мультифункціональних 
майданчиків для занять ігровими видами 
спорту

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

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

-417 007,00

-417 007,00'

Інші заходи з розвитку фізичної культури 
та спорт

500 000,00

500 000,00

0710000

Охорона здоров'я
0712000

2 470 000,00

0712010

Стоматологічна допомога населенню 36 000,00

Первинна медична допомога населенню 887 530,00

887 530,00

150 000,00

150 000,00

574 711,52

Централізовані заходи з лікування хворих 
на цукровий та нецукровий діабет

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

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

«Первинна медична допомога населенню, 
що надається центрами первинної 
медичної (медико-санітарної) допомоги»

Відділу з питань оюрони здоров’я 
Хмільницької міської ради (головний 
розпорядник коштів)

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

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

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

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

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

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

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

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)

Ьагатопрофільна стаціонарна медична 
допомога населенню

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

0615062

2140

010000

48 500,00
виставок

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

І Ірограма розвитку' житлово-комунального 
господарства та благоустрою Хмільницької 
міської територіальної громади на 2019-2021 
роки

0700000

к2И<И11

ї)726

Відділ культури і туризму міської ради 
(головний розпорядник коштів)

Відділ культури і туризму міської ради 
(відповідальний виконавець)

З 543 530,00

З 543 530,00

Програми і централізовані заходи у галузі 
охорони здоров'я

574 711,52



0,00 -417 007,00 -417 007,00

-417 007,00 -417 007,00

500 000,00 0,00 0,00

500 000,00

3 543 530,00 0,00 0,00

3 543 530,00 0,00 0,00

3 543 530.00 0,00 0,00

2 470 000,00

36 000,00

887 530,00 0,00 0,00

887 530,00

150 000,00 0,00 0,00

150 000,00

48 500,00 526 211,52 ц 526 211,32

48 500,00 526 211,52 526 211,52

___
48 500,00



vKpviap МІСЬКОЇ рЗдИ

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

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

Рішення 53 сесії міської 
ради 7 скликання від 
19.10.2018 року № 1695 (зі 
змінами)

1200000 Управління житлово комунального 
господарства і а комунальної 
власності Хмільницької міської ради 
(головний розпорядник коштів)

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

1216000 6000 Жггглово-кому-пальне господарство

1216030 6030 0620 Організація благоустрою населених 
пунктів

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

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

1217000 7000 Економічна діяльність

І2І73ОО 7300 Будівництво та регіональний розвиток

Виконання інвестиційних проектів

1217360 73601

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

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)

І217уу\

1 І
Транспорт та транспортна 
інфраструктура, дорожнє господарство

12174$fcQ 7460 / ’
А /г Утримання та розвиток автомобільних 

доріг та дорожньої інфраструктури

.‘5 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)

Wv *Л®

3700000

. . •

Фінансове управління Хмільницької 
міської ради (головний розпорядник 
коштів)

рз «Д *37 jоооо £
■ '

Фінансове управління Хмільницької 
міської рад:: (відповідальний 
виконавець)

J7190110 9000 Міжбюджстні трансферти

g 
ий відділ

9800 0180

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

Програми поліпшення техногенної та пожежної 
безпеки об'єктів усіх форм власності на території 
Хмільницької міської територіальної громади на 
2017-2021 роки

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

ж - 
n С .С

Всього

Павло КРЕПКИЙ



526 211,52 526 211,52 526 211,52

0.00 -498 97235 498 97235 498 97235

0,00 -498 972,35 498 972,35 498 972,35

-233 637,35 -198 972,35

-233 637.35 -198 972,35 -34 665,00 -34 665,00

233 637,35 -300 000,00 J 533 637.35 533 637,35

2 707 240,00 0,00 2 707 240,00 2 707 240,00

---- ±707240, OCT 0,00 2 707 240,00 2 707 240,00

2 707 240,00 2 707 240,00 2 707 240,00

-2 473 602,65 -300 000,00 -2 173 602,65 -2 173 602,65

-2 473 602,65 -300 000,00 -2 173 602,65 -2 173 602,65

-2 473 602,65 -300 000,00 -2 173 602,65 -2 173 602,65

0,00 160 000.00 -160 000,00 -160 000,00

0,00 160 000,00 -160 000.00 -160 000,00

0,00 160 000,00 -160 000,00 -160 000,00
160 000,00 -160 000,00 -160 000,00

3 535 274,52 3 201 609,65 333 664,87 333 664,87



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

рік» (зі змінами):

1. Виконавчому комітету Хмільницької міської ради, як головному 
розпоряднику коштів міського бюджету збільшити бюджетні призначення 
загального фонду міського бюджету за КПКВКМБ 0210150 «Організаційне, 
інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності 
обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), 
міської, селищної, сільськбї рад» на суму 975400,0 грн, з яких:

- за KERB 2110 «Оплата праці» на суму 690000,00 грн,
- за KERB 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» на суму 
221200,0 грн.
Видатки в сумі 975'

коштів загального фонду міського бюджету станом на 01.01.2021р.

та матеріально-технічне забезпечення діяльності

400,00 грн провести за рахунок вільного залишку

і туризму Хмільницької міської ради, як головному2. Відділу культури і 
розпоряднику коштів міського бюджету:

Збільшити бюджетні призначення загального2.1.
бюджету:
- За REIRBRMB 1

фонду міського

11080 «Надання спеціальної освіти мистецькими 
школами» за RERB 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» на суму 
79800,00 грн.

- За RnRBRMB 10Н 
суму 48500,00 грн.

- За REIRBRMB 10 
культури, клубів, центрів , , 
«Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» на суму 144500,0 грн.

Видатки в сумі 272800,00 грн провести за рахунок вільного залишку 
коштів загального фонду міського бюджету станом на 01.01.2021р.

040 «Забезпечення діяльності музеїв і виставок» на

4060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків 
дозвілля та інших клубних закладів» за RERB 2270

2.2. Збільшити бюджетні призначення спеціального фонду міського 
бюджету — бюджету розі 
палаців і будинків кул 
закладів» на суму 52621 
адресою: Україна, Віннйцька область, Хмільницький район, село Великий 
Митник, площа Перемо 
Вінницької області від 31

Видатки в сумі 52б211,52 грн провести за рахуйок вільного залишку 
коштів загального фонду

При цьому збільшити профіцит загального фонду міського бюджету на 
2021 рік на суму 526211,52 грн, напрямком^ використання якого визначити 
передачу коштів із загального фон^^йеькогб бюджету до спеціального фонду 
- бюджету розвитку на суму 52624/1/52 грн та зЙДьшитИ| дефіцит спеціального 
фонду міського бюджет;

гіитку за RnRBRMB 1014060 «Забезпечення діяльності 
іьтури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних 

1,52 грн на капітальний ремонт будинку культури за

ти, 2 (на виконання Рішення Господарського суду, 
.08.2021 року по справі «902/692/21).

міського бюджету станом на 01.01.2021р.

рада

У на
А /А

___



охорони здоров’я Хмільницької міської ради, як 
коштів міського бюджету, на виконання заходів 

окращення умов медичного обслуговування жителів 
' на 2020-2023 роки, затвердженої рішенням 70 сесії

4. Відділу з питана 
головному розпоряднику 
Комплексної програми п 
Хмільницької міської ТГ 
міської ради 7 скликання від 29.01.2020 року №2410 (зі змінами) збільшити 
бюджетні призначення загального фонду міського бюджету:

За КПКВКМБ 07120 
населенню» на суму 2470000,0 грн.

За КПКВКМБ 07121 
36000,0 грн.

За КПКВКМБ 0712
надається центрами первинної медичної (медико-санітарі^ої) допомоги» на суму 
887530,0 грн, з яких:

- 838530,0 грн для 
інших засобів та фінансуй

- 49000,0 грн для 
фельдшерських пунктів К

За КПКВКМБ 0710160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), сели 
грн.

Видатки в сумі 3394830,0 грн провести за рахунок вільного залишку 
коштів загального фонду міського бюджету станом на 01.01.2021р.

10 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога

00 «Стоматологічна допомога населенню» на суму

111 «Первинна медична допомога населенню, що

відшкодування вартості медикаментів, технічних та 
ання вартості комунальних послуг та енергоносіїв;
придбання велосипедів для медичних працівників 
НП «Хмільницький ЦПМСД».

щах, селах, територіальних громадах» на суму 1300,0

5. Здійснити перерозподіл бюджетних призначень:

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

5.1.1. Зменшити бюджетні призначення спеціального фонду міського 
бюджету - бюджету розвитку:

За КПКВКМБ 0615045 «Будівництво мультифункціональних майданчиків 
для занять ігровими видами спорту» на суму 417007,00 грн, передбачені на:

- нове будівництво мультифункціонального майданчика для занять 
з виготовленням ПКД та проведення його експертизи) 
СО І-ПІ ст.» по вул. Шкільна, 36 в с. Шевченка,

ігровими видами спорту ( 
КЗ «Шевченківський 33
Хмільницького району, Вінницької області в сумі 73000,00 грн;

- нове будівництво мультифункціонального майданчика для занять 
ігровими видами спорту (з виготовленням ПКД та проведення його експертизи) 
КЗ «Кожухівський ЗЗСО І-ПІ ст.» по вул. Шляхова, 26 в с. Кожухів, 
Хмільницького району, Вінницької області в сумі 13899,00 грн;

- нове будівництво мультифункціонального майданчика для занять 
ігровими видами спорту (з виготовленням ПКД jra проведення його 
експертизи)" КЗ «Широк
в с. Широка Гребля, Хмільницьку^ 
162930,00 грн; Л/

- нове будівництво мультйфмнкі 
ігровими видами спорту (з виготої

□гребельський,^и36ОД-Ш ст.» по вул. Центральна, 73А 
іГ^райдяу, Вінницької області в сумі

ННЯМ Д 
/ ОРГ

та проведення його 
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5.1.4. При цьому відновити профіцит загального фонду міського бюджету 
на 2021 рік на суму 767007,00 грн, зменшивши передачу коштів із загального 
фонду міського бюджету до спеціального фонду - бюджету розвитку на суму 
767007,00 грн та зменшити дефіцит спеціального фонду міського бюджету на 
суму 767007,00 грн, джерелом покриття якого визначалося повернення коштів 
до загального фонду міського бюджету з спеціального фонду - бюджету 
розвитку на суму 767007,00 грн.

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

5.2.1. За КПКВКМБ 1216030 «Організація благоустрою населених пунктів» 
по об’єкту «Реалізація громадського проекту - бюджет участі №5 "Спортивний 
майданчик для усіх хмільничан у міському парку ім. Т. Г. Шевченка», а саме:

призначення спеціального фонду міського бюджетуЗменшити бюджетні
- бюджету розвитку на суму 34665,00 грн;

Збільшити бюджетні призначення загального фонду міського бюджету на 
суму 34665,00 грн.

При цьому відновити профіцит загального фонду міського бюджету на 
2021 рік на суму 34665,0 грн, зменшивши передачу коштів із загального фонду 
міського бюджету до спец: 
грн та зменшивши

іального фонду - бюджету розвитку на суму 34665,0 
дефіцит спеціального фонду міського бюджету на суму 

34665,0 грн, джерелом покриття якого визначалося повернення коштів до 
загального фонду міського бюджету з спеціального фонду - бюджету розвитку 
на суму 34665,0 грн.

5.2.2. За КПКВКМБ 1210160 «Керівництво і управління у відповідній сфері 
у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах»:

Зменшити бюджетні
КЕКВ 2240 "Оплата послу

Збільшити за КЕКВ 2 
суму 8458,0 грн.

призначення загального фонду міського бюджету за 
г (крім комунальних)" на суму 8458,0 грн.
270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» на

5.3. Виконавчому комітету Хмільницької міської ради, як головному 
розпоряднику коштів міського бюджету:

5.3.1. За КПКВКМ 
адміністративних послуг»

Зменшити бюджетні 
суму 55488,00 грн;

Збільшити бюджетні призначення спеціального фонду міського бюджету - 
бюджету розвитку на суму 55488,00 грн.

При цьому збільши 
2021 рік на суму 55488 
передачу коштів із загального фонду’мц 
- бюджету розвитку на су ' ’

Б 0217390 «Розвиток мережі центрів надання

призначення загального фонду міського бюджету на

ти профіцит загального фонду міського бюджету на 
,00 гри, напрямком використання якого визначити 

йМіюджету до спеціального фонду 
му 5548$$СГгрн та збільшити дефіцит спеціального

ад

фонду міського бюджету на ДЖ|5ЖЙЖ8м ЗПДНСІ
VA Л7 ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВІДДІЛ МІСЬКОЇ РАДИ
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КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не 
віднесені до заходів розвитку» на суму 14851,0 грн.

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

160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у 
тцах, селах, територіальних громадах» за КЕКВ 2270 
луг та енергоносіїв» на суму 57720,0 грн;

і 104 «Забезпечення соціальними послугами за місцем 
не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим 
істю» за КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та 
60,0 грн;

- За КПКВКМБ 0810 
містах (місті Києві), сели 
«Оплата комунальних пос

- За КПКВКМБ 0813 
проживання громадян, які 
віком, хворобою, інваліди 
енергоносіїв» на суму 339

- За КПКВКМБ 0813121 «Утримання та забезпечення діяльності центрів 
соціальних служб» за КЕБІВ 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» 
на суму 14260,0 грн.

Видатки в сумі 105940,0 грн провести за рахунок вільного залишку коштів 
загального фонду міського бюджету станом на 01.01.2021р.

16 сесії Хмільницької міської ради 8 скликання від7. Пункт 6 рішення
30.07.2021 року №727 «Про внесення змін до рішення 3 сесії міської ради 8 
скликання від 24.12.2020 року №114 «Про бюджет Хмільницької міської 
територіальної громади на 2021 рік» (зі змінами)» викласти в новій редакції:

«6. На виконання заходів Програми поліпшення техногенної та пожежної 
безпеки об’єктів усіх ф 
територіальної громади ні 
міської ради 7 скликан 
управлінню Хмільницької міської ради збільшити бюджетні призначення 
загального фонду міського бюджету за КПКВКМБ 3719800 «Субвенція з 
місцевого бюджету держ; 
економічного розвитку ре 
ДПРЗ-7 ГУ ДСНС України у Вінницькій області.

Видатки в сумі 16
коштів загального фонду міського бюджету станом на 01.61.2021 року.

Доручити фінансовому управлінню Хмільницької 
перерахувати кошти субвенції з міського бюджету на відповідний рахунок 
державного бюджету пг 
Додаткової угоди до Договору про передачу видатків».

орм власності на території Хмільницької міської 
а 2017 - 2021 роки, затвердженої рішенням 36 сесії 
:ня 19.05.2017р. №902 (зі змінами), фінансовому

авному бюджету на виконання програм соціально- 
Нонів» на суму 160000,0 грн для ДПРЧ-9 м. Хмільник

0000,0 грн. провести за рахунок: вільного залишку

міської ради

сля затвердження Хмільницькою міською радою

8. Збільшити планові показники дохідної частини загального фонду 
міського бюджету:

- за ККД 41055000 
підтримки окремих закладів та 
відповідної субвенції з держав

.місцевого бюджету на здійснення 
ідемі охорони здоров'я за рахунок 

бюджету\^а суму 150000,0 грн;

"Субведцда

КАНЦЕЛЯРІЯ З ОРИГІНАЛОМ згідне
ОРГАНІЗ АЦІЙНИЙ ВІДДІЛ МІСЬКОЇ РАДИ



- 697160,0 грн, що передбачені на капітальний ремонт підпірної стінки 
вздовж тротуару по вул. 1 
області (з коригуванням ПКД та проведенням її експертизи).

Збільшити бюджетні призначення спеціального фонду міського бюджету 
- бюджету розвитку на суму 3604400,0 грн на капітальний ремонт дорожнього 
покриття та тротуару по провулку 1 Травня в м. Хмільнику Вінницької області 
(з коригуванням ПКД та проведенням її експертизи).

Травня від вул. Кутузова в м. Хмільнику Вінницької

п. 10.1-10.3, збільшити профіцит загального фонду 
рік на суму 533637,35 грн, напрямком використання

10.4. Враховуючи п. 
міського бюджету на 202 
якого визначити передачу коштів із загального фонду міського бюджету до 
спеціального фонду - бюджету розвитку на суму 533637,35 грн та збільшити 
дефіцит спеціального ф 
джерелом покриття якого 
міського бюджету до с 
533637,35 грн.

юнду міського бюджету на суму 533637,35 грн, 
> визначити надходження коштів із загального фонду 
іпеціального фонду - бюджету розвитку на суму

11. Відповідно до п.
1, 2, 3, 5, 6, 7 до рішення З 
«Про бюджет Хмільниць 
змінами).

-10 цього рішення внести відповідні зміни у додатки 
> сесії міської ради 8 скликання від 24.12.2020 р. №114 
кої міської територіальної громади на 2021 рік» (зі

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

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

14. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 
міської ради з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету,
фінансів, підприємництва, торгівлі та послуг, інвестиційної та регуляторної 
політики (голова Кондратовець

Міський голова S
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