
УКРАЇНА 
ХМІЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА 

ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
Виконавчий комітет 

РІШЕННЯ
07 листопада 2022 р №647

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

(02537000000)
(Код бюджету)

Враховуючи наказ начальника Вінницької обласної військової 
адміністрації «Про внесення змін до обласного бюджету Вінницької області на 
2022 рік» від 02.11.2022 року № 2365, звернення головних розпорядників 
коштів міського бюджету: управління освіти, молоді та спорту Хмільницької 
міської ради від 04.11.2022р. № 01-15/775, управління праці та соціального 
захисту населення Хмільницької міської ради від 03.11.2022 № 03-5788/01-23, 
керуючись Бюджетним кодексом України (зі змінами), постановою Кабінету 
Міністрів України від 11 березня 2022 р. № 252 «Деякі питання формування та 
виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану» (зі змінами), ст.ст. 28, 
59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий 
комітет Хмільницької міської ради

ВИРІШИВ:

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

1. Збільшити планові показники дохідної частини загального фонду 
міського бюджету за ККД 41040400 «Інші дотації з місцевого бюджету» на 
суму 115150,62 грн.

2. Управлінню освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради, яь 
головному розпоряднику коштів міського бюджету збільшити бюджети 
призначення загального фонду міського бюджету:

- за КПКВКМБ 0611010 «Надання дошкільної освіти» КЕКВ 227( 
«Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» на суму 104764,57 грн;

(З^ригіналомзгїдио: І
зик загального

;лу міської ради——



- за КПКВКМБ 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами 
загальної середньої освіти» КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та 
енергоносіїв» на суму 10386,05 грн.

Видатки в сумі 115150,62 грн провести за рахунок іншої дотації з 
місцевого бюджету.

3. Управлінню праці та соціального захисту населення Хмільницької 
міської ради, як головному розпоряднику коштів міського бюджету здійснити 
перерозподіл бюджетних призначень загального фонду міського бюджету:

збільшити за КПКВМБ 0813242 «Інші заходи у сфері соціального 
захисту і соціального забезпечення»на суму 70000,00 грн, на виконання заходів 
комплексної Програми підтримки учасників Антитерористичної операції, 
операції об’єднаних сил, осіб, які беруть (брали) участь у здійсненні заходів із 
забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної 
агресії Російської Федерації на території України та членів їхніх сімей - 
мешканців населених пунктів, що входять до складу Хмільницької міської 
територіальної громади на 2022 - 2023 рр, затвердженої рішення виконавчого 
комітету міської ради від 07.04.2022 р. № 141 (зі змінами)

- зменшити за КПКВКМБ 0810160 «Керівництво і управління у 
відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних 
громадах» на суму 70000,00 грн.

4. Відповідно до п. 1-3 цього рішення внести відповідні зміни у додатки 
1, 3, 5, 7 рішення 25 сесії міської ради 8 скликання від 22.12.2021 року №1065 
«Про бюджет Хмільницької міської територіальної громади на 2022 рік» (зі 
змінами) згідно з додатками 1- 4 цього рішення.

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

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

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

Міський голов Микола ЮРЧИШИН



до рішення 25 сесії міської ради 8 скликання

"Про бюджет Хмільницької міської територіальної громади на 2022 рік"від 22.12.2021 р. №1065 (ті змінами)
02537000000 
(Код бюджету)

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

усього у тому числі, 
бюджет 

розвитку

40000000 Офіційні трансферти 115150,62 115150,62 0,00 0,00

41000000 Від органів державного управління 115150,62 115150,62 0,00 0,00

41040000 Дотаціїз місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам
115150,62 115150,62 0,00 0,00

41040400 Інші дотації з місцевого бюджету
115150,62 115150.62 0,00 0.00

Всього 115 150,62 115 150,62 0,00 0,00

Керуючий справами виконкому міської ради Сергій МАТАШ

'1’’адьи« загального 
^іл\ міської ради_





іения виконавчого комітету міської ради
* \ ВІДДІЛ від А&листопада 2022р № 647

Зміни в Додаток №5 "Міжбюджетні трансферти на 2022 рік " до рішення 25 сесії міської 
ради 8 скликання "Про бюджет ХмільницькоГміської територіальної громади на 2022 

рік" від 22.12.2021 р. № 1065 (зі змінами)
02537000000 
код бюджету

грн
1. Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів

Код Класифікації 
доходу бюджету/ Код 

бюджету

Найменування трансферту/Найменування бюджету - надавача 
міжбюджетного трансферту

Усього

1 2 3
1. Трансферти до загального фонду бюджету

41040400/99000000 Інші дотації з місцевого бюджету 
00

115 150,62

II. Трансферти до спеціального фонду бюджету
X УСЬОГО за розділами I, II, у тому числі: 115 150,62
X загальний фонд 115 150,62
X спеціальний фонд 0,00

2. Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам
грн

Код Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 

бюджету/ Код 
бюджету

Код Типової 
програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету

Найменування трансферту/
Найменування бюджету-отримувача 
міжбюджетного трансферту

Усього

1 2 3 4
І. Трансферти із загального фонду бюджету

11. Трансферти із спеціального фонду бюджету
3719800/990000000 

0
9800 Субвенція з місцевого бюджету 

державному бюджету на виконання 
програм соціально-економічного 
розвитку регіонів

0,00

X X УСЬОГО за розділами I, II, у тому 
числі:

0,00

X X загальний фонд 0.00
X X спеціальний фонд 0,00

Керуючий справами виконкому міської ради Сергій МАТАШ! з оригіналом згідно:
чальник загального 

хоі ради. -




