копія
УКРАЇНА
мільницька міська рада
Вінницької області

Р І Ш Е Н Н Я № 579
24. 06. 2021 року

14 сесія міської ради
8 скликання

Про внесення змін до рішення
З сесії міської ради 8 скликання
від 24.12.2020 року №1 И
«Про бюджет Хмільницької міської
територіальної громади
на 2021 рік» (зі змінами)
(02537000000)
(Код бюджету)

Враховуючи, звер нення головних розпорядників КОШТІВ міського
бюджету - виконавчого комітету Хмільницької міської ради від 15.06.2021р.
№2568/01-21, управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради
від 10.06.2021р. №01-15./825, від 18.06.2021р. №01-15/857, від 22.06.2021р.
№01-15/866, управління житлово-комунального господарства та комунальної
власності Хмільницької міської ради від 08.06.2021р. №01-11/531, від
09.06.2021р. №01-11/540 від 10.06.2021р. №01-1 1/550, від 14.06.2021р. №011 1/554, відділу з питань охорони здоров’я Хмільницької міської ради від
22.06.2021р. №72/01-15, взявши до уваги висновок фінансового управління
Хмільницької міської рафи щодо вільного залишку коштів, міського бюджету
від 15.06.2021р. № 380, керуючись ст. ст. 23, 28, 71, 72, 78, 89, 91, Бюджетного
кодексу України, ст. ст. 2.6, 59 Закону України "Про місцеве самоврядування в
Україні" (зі змінами), Хмі льницька міська рада
ВИРІШИЛА:
Внести зміни 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):
1. Виконавчому комітету Хмільницької міської ради, як головному

розпоряднику коштів міського бюджету збільшити бюджетні призначення
загального фонду міськото бюджету за КПКВКМБ 0210150 «Організаційне,
інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності
обласної ради, районної ради, районної у місті раді
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВІДДІЛ МІСЬКОЇ РАДИ

гагу

міської, селищної, сільсь кої рад» на суму 80000,0 грн на виконання заходів
Програми сприяння розвитку місцевого самоврядування та партнерських
відносин у Хмільницькій міській територіальній громаді на 2019-2021 роки,
затвердженої рішенням 53 сесії міської ради 7 скликання №>1701 від 19.10.2018
року (зі змінами).
Видатки в сумі 8000 0,0 грн провести за рахунок вільного залишку коштів
загального фонду міськогіїо бюджету станом на 01.01.2021 р.
2. Відділу з питань охорони здоров’я Хмільницької міської ради, як

головному розпоряднику коштів міського бюджету збільшити бюджетні
призначення загального фонду міського бюджету:
2.1. За КПКВКМБ 0712010 «Багатопрофільна стаціонарна
медична
допомога населенню» на суму 500000,0 грн для покриття вартості комунальних
послуг та енергоносіїв на 2021 рік.
Видатки в сумі 500000,0 грн провести за рахунок вільного залишку коштів
загального фонду міськог о бюджету станом на 01.01.2021 р.
2.2. За КПКВКМБ 0 712111 «Первинна медична допомога населенню, що
надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» на суму
50000,0 грн.
Видатки в сумі 50000,0 грн провести за рахунок вільного залишку коштів
загального фонду міського бюджету станом на 01.01.2021р.

Здійснити перерозподіл бюджетних призначені: між головними
розпорядниками міського бюджету:
3.1. Управлінню освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради, як
головному розпоряднику коштів міського бюджету зменшити бюджетні
призначення спеціальног о фонду міського бюджету - бюджету розвитку за
КПКВКМБ 0617361
«Співфінансування інвестиційних проектів, що
реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку» на
суму 200000,0 грн, що цередбачені на реконструкцію стадіону (2-х трибун,
футбольного поля, л/а доріжок) по вул. Столярчука, 23 в м. Хмільник,
Вінницької обл. (з проведенням коригування ПКД та його експертизи).
3.2. Управлінню жи тлово-комунального господарства та комунальної
власності Хмільницької м іської ради:
3.2.1. Збільшити бюджетні призначення спеціального фонду міського
бюджету - бюджету розвитку за КПКВКМБ 1217310 «Будівництво об’єктів
житлово-комунального го сподарства» на суму 50000,0 грн на нове будівництво
«мережа водопостачання по вул. Берести, вул. Гагаріна, вул. Гнатюка, вул.
Дружби, вул. Миру, вул. Мічуріна, вул. Молодіжна, вул. Поповича, вул. Р.
Літинського, вул. Центральна, вул. Шляхова в с. В. Митник, Хмільницького
району, Вінницької обл.» (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи),
на виконання заходів Програми забезпечення населення Хмільницької міської
територіальної громади я кісною питною водою на 2021-2022рр., затвердженої
рішенням 80 сесії міської' ради 7 скликання від 31 серпня 2020 року №2726 (зі
змінами) (далі - Програми
3.

З ОРИГІНАЛОМ ЗГІДНО
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВІДДІЛ МІСЬКОЇ РАДИ

3.2.2. Збільшити бь оджетні призначення спеціального фонду міського

бюджету - бюджету розвитку за КПКВКМБ 1217461 «Утримання та розвиток
автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого
бюджету» на суму 1000 00,0 грн на виконання заходів Програми утримання
дорожнього господарства на території населених пунктів Хмільницької міської
територіальної громади іна 2021-2023 роки, затвердженої рішенням 80 сесії
міської ради 7 скликання від
і 31.08.2020р. №2725 (зі змінами), а саме:
- 50000,0 грн для реїконструкції частини тротуару по Проспекту Свободи
біля будинку культури в ]м. Хмільнику Вінницької обл (з коригуванням ПКД та
проведенням її експертиз^
- 50000,0 грн на капі тальний ремонт дорожнього покриття та тротуару по
пров. 1 Травня м. Хмільника Вінницької області (з виготовленням ПКД та
проведенням її експертизи);
3.2.3. Збільшити бюджетні призначення спеціального фонду міського
бюджету - бюджету розв;итку за КПКВКМБ 1218110 «Заходи із запобігання та
ліквідації надзвичайних с итуацій та наслідків стихійного лиха» на суму 50000,0
грн на Нове будівницт во системи поверхневого водовідведення талої та
дощової води по вул. Абрикосова, вул. Крутнівська, вул. Довженка, вул.
Вербівська у м. Хмільн ику Вінницької області (з виготовленням ПКД та
проведенням її експертизи) на виконання заходів. Комплексної програми
захисту населення і територій Хмільницької міської територіальної громади у
разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій на 2019-2021 роки,
затвердженої рішенням 53 сесії міської ради 7 скликання 19.10.2018 року
№1700 (зі змінами).
3.2.4. За КПКВКМБ 1216030 «Організація благоустрою населених пунктів»

по заходу реалізація гром адського проекту - бюджет участі №6 "Облаштування
майданчика для вигулу та дресирування собак" зменшити бюджетні
призначення спеціального'О фонду міського бюджету - бюджету розвитку на
суму 20000,0 грн та однючасно збільшити бюджетні призначення загального
фонду міського бюджету на суму 20000,0 грн.
При цьому відновит и профіцит загального фонду міського бюджету на
2021 рік на суму 20000,0 грн, зменшивши передачу коштів із загального фонду
міського бюджету до спеціального фонду - бюджету розвитку на суму 20000,0
грн та зменшити дефіцит спеціального фонду міського бюджету на суму
20000,0 грн, джерелом покриття якого визначалося повернення коштів до
загального фонду міськопо бюджету з спеціального фонду - бюджету розвитку
на суму 20000,0 грн.
бюджетні призначення загального фонду міського
бюджету за КПКВКМБ 1216030 «Організація благоустрою населених пунктів»
на суму 400000,0 грн, передбачені на санітарну очистку та прибирання вулиць
міста: ручне та механізоване прибирання вулиць; механізоване вивезення
сміття; придбання та приготування протиожеледної суміші.
3.2.5. Зменшити

ОРИГІНАЛОМ ЗГІДНО
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВІДДІЛ МІСЬКОЇ РАДИ

_______

Збільшити бюджетні призначення загального фонду міського
бюджету за КПКВКМБ і 217461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг
та дорожньої інфраструк тури за рахунок коштів місцевого бюджету» на суму
400000,0 грн для проведення робіт з грейдування загальноміської території,
доріг та очистка доріг та тротуарів від снігу.
3.2.6.

4. Внести зміни в Додаток 6 "Розподіл коштів бюджету розвитку на

здійснення заходів на бу дівництво, реконструкцію і реставрацію, капітальний
ремонт об'єктів виробни чої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за
об'єктами у 2021 році" до рішення З сесії міської ради 8 скликання "Про
бюджет Хмільницької міської територіальної громади на 2021 рік" від
24.12.2020 р. № 1 14 за об''єктами у 2021 році (зі змінами), а саме:
За КПКВКМБ 06150.45 «Будівництво мультифункціональних майданчиків
для занять ігровими видами спорту» назву заходу «Будівництво
мультифункціональних м айданчиків для занять ігровими видами спорту: ЗОШ
І-ІП ступенів с. Березна Хмільницької міської ТГ Вінницької області ( з
виготовленням ПКД та проведенням експертизи); ЗОШ І-ІП ступенів с.
Сьомаки Хмільницької міської ТГ Вінницької області (з виготовленням ПКД
та проведенням експертизи); ЗОШ І-ІП ступенів с. Лозова Хмільницької міської
ТГ Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням експертизи);
ЗОШ І-ІП ступенів с. Широка Гребля Хмільницької міської ТГ Вінницької
області (з виготовленням ПКД та проведенням експертизи); ЗОШ І-ІП ступенів
с. Порик Хмільницької міської ТГ Вінницької області (з виготовленням ПКД та
проведенням експертизи); ЗОШ І-ІП ступенів с. В. Митник Хмільницької
міської ТГ Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням
експертизи); ЗОШ І-ІП ступенів с. Журавне Хмільницької міської ТГ
Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням експертизи); ЗОШ IIII ступенів с. Кожухів Хмільницької міської ТГ Вінницької області (з
виготовленням ПКД та проведенням експертизи); ЗОШ І-ІП ступенів с.
Шевченка Хмільницької міської ТГ Вінницької області (з виготовленням ПКД
та проведенням експертизи) в сумі 3565000,0 грн замінити на назву:
«Нове будівництво мультифункціональних майданчиків для занять
ігровими видами спорту (з виготовленням ПКД та проведення його
експертизи):
КЗ «Березнянський ЗЗСО І-ІП ст.» по вул. І. Богуна, ЗА в с. Березна,
Хмільницького району, Ві нницької області - 640000,0 грн;
КЗ «Сьомацький ЗЗСО І-ІП ст.» по вул. Гагаріна, 101 в с. Сьомаки,
Хмільницького району, Ві нницької області - 40000,0 грн;
КЗ «Лозівський ЗЗСО І-ІП ст.» по вул. Шкільна, 5 в с. Лозова,
Хмільницького району, Вінницької області - 40000,0 грн;
КЗ «Широкогребел^ський ЗЗСО І-ІП ст.» по вул. Центральна, 73А в с.
Широка Гребля, Хмільницького району, Вінницької області - 200000,0 грн;
КЗ «Порицький ЗЗСО І-ІП ст.» по вул. Шкільна, 22 в с. Порик,
Хмільницького району, Вінницької області - 40000,0 грн;
КЗ «Великомитницький ЗЗСО І-ІП ст.» по вул. Гагаріна, 1 в с. Великий
Митник, Хмільницького району, Вінницької області - £4000.0Дгрщ-.______ —
’Д ОРИГІНАЛОМ ЗГІД
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВІДДІЛ МІСЬКОЇ Рд.

КЗ Толодьківський ЗЗСО І-ІІ с. " по вул. Подільська, 28 в с. Голодьки,
Хмільницького району, В інницької області - 640000,0 грн;
КЗ «Кожухівський ЗЗСО І-ІІІ ст.» по вул. Шляхова, 26 в с. Кожухів,
Хмільницького району, Вінницької області - 640000,0 грн;
КЗ «Шевченківський ЗЗСО 1-Ш ст.» по вул. Шкільна, 36 в с. Шевченка,
Хмільницького району, Вінницької області - 199000,0 грн;
«Будівництво мультифункціонального майданчика для занять ігровими
видами спорту (з виготовленням ПКД та проведення його експертизи) КЗ
«Журавненський ЗЗСО І-Ш ст.» по вул. Центральна, 29 в с. Журавне,
Хмільницького району, В інницької області» - 486000,0 грн.
За КПКВКМБ 0617363 «Виконання інвестиційних проектів в рамках
здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій»
назву заходу «Будівництво мультифункціонального майданчика для занять
ігровими видами спорту ЗОШ І-Ш ступенів с. Журавне Хмільницької міської
ТГ Вінницької області ( з виготовленням ПКД та проведенням експертизи)»
замінити на назву «Будівництво мультифункціонального майданчика для занять
ігровими видами спорту (з виготовленням ПКД та проведення його експертизи)
КЗ «Журавненський ЗЗСО І-Ш ст.» по вул. Центральна, 29 в с. Журавне,
Хмільницького району, Вінницької області».
5. Управлінню освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради, як

головному розпоряднику коштів міського бюджету, збільшити бюджетні
призначення загального фонду міського бюджету за КПКВКМБ 0611061
«Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти»
КЕКВ 2110 «Оплата прац » на суму 723765,0 грн.
Видатки в сумі 723765,0 грн провести за рахунок вільного залишку коштів
загального фонду міськбго бюджету - субвенції з місцевого бюджету за
рахунок залишку кошті в освітньої субвенції, що утворився на початок
бюджетного періоду станом на 01.01.2021р.
6. Відповідно до п. 1-5 цього рішення внести відповідні зміни у додатки 1,

2, 3, 6, 7 до рішення 3 сесії міської ради 8 скликання від 24.12.2020 р. №114
«Про бюджет Хмільницьікої міської територіальної громади на 2021 рік» (зі
змінами).
7. 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)), зазначили факт та підставу внесення змін.
8. Фінансовому управлінню Хмільницької міської ради внести відповідні

зміни до розпису бюджету Хмільницької міської територіальної громади.
9. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію

міської ради з питань планування соціально- економічного розвитку, бюджету,
З ОРИГІНАЛОМ ЗГІДНО
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВІДДІЛ МІСЬКОЇ РАДИ
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