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УКРАЇНА 
Хмільницька міська рада 

Вінницької області
Р І Ш Е Н Н Я № 1555

20 січня 2023 року 37 сесія міської ради
8 скликання

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 23.12.2022 року № 2924, лист Департаменту фінансів Вінницької 
обласної військової адміністрації від 26.12.2022 р. № 02-2-18/675, реєстр про 
зміни до помісячного розпису асигнувань загального фонду обласного бюджету 
на 2022 рік від 26.12.2022р. №9, рішення виконавчого комітету Хмільницької 
міської ради від 28.12.2022 р. № 756 «Про уточнення бюджетних призначень 
бюджету Хмільницької міської територіальної громади на 2022 рік», 
керуючись Бюджетним кодексом України (зі змінами), ст.ст. 26, 59 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», Хмільницька міська рада

ВИРІШИЛА:

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 бюджетні призначення дохідної частини загального фонду 
міського бюджету за ККД 41040400 «Інші дотації з місцевого бюджету» на 
суму 185502,42 грн, згідно рішення виконавчого комітету Хмільницької міської 
ради від 28.12.2022 р. № 756 «Про уточнення бюджетних призначень бюджету 
Хмільницької міської територіальної громади на 2022 рік».

2. Збільшити бюджетні призначення видаткової частини загального фонду 
міського бюджету по управлінню освіти, молоді та спорту Хмільницької 
міської ради, як головному розпоряднику коштів міського бюджету, згідно 
рішення виконавчого комітету Хмільницької міської ради від 28.12.2022 р. № 

З ОРИГІНАЛОМ ЗГІДНО
° ^І3^^ний ВВДЩЛ М,СЬК°Ї РАДИ



756 «Про уточнення бюджетних призначень бюджету Хмільницької міської 
територіальної громади на 2022 рік»:

- за КПКВКМБ 0611010 «Надання дошкільної освіти» КЕКВ 2270 
«Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» на суму 157224,36 грн;

- за КПКВКМБ 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами 
загальної середньої освіти» КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та 
енергоносіїв» на суму 28278,06 грн.

3. Відповідно до п. 1,2 цього рішення внести відповідні зміни у додатки 1, 
З, 5, 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).

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

5. 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 Кондратої

Міський голова Микола ЮРЧИШИН

З ОРИГІНАЛОМ ЗГІДНО
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВІДДІЛ МІСЬКОЇ РАДИ



Зміни в додаток №1 "Доходи бюджету на 2022 рік" 

до рішення 25 сесії міської ради 8 скликання

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

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

усього у тому числі, 
бюджет 

розвитку

40000000 Офіційні трансферти 185502,42 185502,42 0,00 0,00

41000000 Від органів державного управління 185502,42 185502,42 0,00 0,00

41040000 Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам
185502,42 185502,42 0,00 0,00

41040400 Інші дотації з місцевого бюджету
185502,42 185502,42 0,00 0,00

Всього 185 502,42 185 502,42 0,00 0,00

Секретар міської ради Павло КРЕПКИЙ

З ОРИГІНАЛОМ ЗГІДНО
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВІДДІЛ МІСЬКОЇ РАДИ
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\ Д°даток № з
еької ради 8 скликання від 20.01.2023 р. №

Зміни в Додаток №5 "Міжбюджетні трансі 
ради 8 скликання "Про бюджет Хмільни 

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

'2022 рік " до рішення 25 сесії міської 
йької територіальної громади на 2022

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
І. Трансферти до загального фонду бюджету

41040400 Інші дотації з місцевого бюджету 185 502,42
II. Трансферти до спеціального фонду бюджету

X УСЬОГО за розділами I, II, у тому числі: 185 502,42
X загальний фонд 185 502,42
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

Секретар міської ради Павло КРЕПКИЙ

З ОРИГІНАЛОМ ЗГІДНО
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВІДДІЛ МІСЬКОЇ РАДИ 
2 Є . с* 2^3


