УКРАЇНА
ХМІЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА
ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
Виконавчий комітет
РІШЕННЯ

№ 138

01 квітня 2022 р

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)

Відповідно до Бюджетного кодексу України (зі змінами), постанови
Кабінету Міністрів України від 11 березня 2022 р. №252 "Деякі питання
формування та використання місцевих бюджетів у період воєнного стану",
враховуючи лист начальника ГУ ДСНС України у Вінницькій області від
23.03.2022р. №01-285/12-ОП, лист заступника начальника ГУНП у Вінницькій
області від 28 березня 2022р. № 613/04/29-2022, взявши до уваги висновок
фінансового управління Хмільницької міської ради щодо вільного залишку
коштів міського бюджету від 23.03.2022р. №122, керуючись 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. На виконання заходів Програми поліпшення техногенної та пожежної
безпеки об’єктів усіх форм власності на території Хмільницької міської
територіальної громади на 2022-2026 роки, затвердженої рішення 14 сесії
Хмільницької міської ради 8 скликання № 569 від 24 червня 2021р. (зі змінами),
фінансовому управлінню Хмільницької міської ради збільшити бюджетні
призначення загального фонду міського бюджету за КПКВКМБ 3719800
«Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм
соціально-економічного розвитку регіонів» на суму 80000,00 грн для ДПРЧ-9
м. Хмільник ГУ ДСНС України у Вінницькій області.
[ом згідно:
загального
•дділу міської ради

Видатки в сумі 80000,00 гри провести за рахунок вільного залишку
коштів загального фонду міського бюджету станом на 01.01.2022 року.
Доручити фінансовому управлінню Хмільницької міської ради
перерахувати кошти субвенції з міського бюджету на відповідний рахунок
державного бюджету після затвердження виконавчим комітетом Хмільницької
міської ради Договору про передачу видатків.
На виконання заходів Комплексної оборонно-правоохоронної
Програми на 2021-2025 роки «Безпечна Хмільницька міська територіальна
громада - взаємна відповідальність влади та громади», затвердженої рішенням
2 сесії Хмільницької міської ради 8 скликання № 40 від 18.12.2020р. (зі
змінами), фінансовому управлінню Хмільницької міської ради збільшити
бюджетні призначення загального фонду міського бюджету за КПКВКМБ
3719800 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання
програм соціально-економічного розвитку регіонів» на суму 80000,0 грн для
Хмільницького районного відділу поліції Головного управління Національної
поліції у Вінницькій області.
Видатки в сумі 80000,0 грн. провести за рахунок вільного залишку коштів
загального фонду міського бюджету станом на 01.01.2022 року.
Доручити фінансовому управлінню Хмільницької міської ради
перерахувати кошти субвенції з міського бюджету на відповідний рахунок
державного бюджету після затвердження виконавчим комітетом Хмільницької
міської ради Договору про передачу видатків.
2.

3. Відповідно до п. 1-2 цього рішення внести відповідні зміни у додатки

2, 3, 5, 7 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) та викласти їх згідно з додатками 1, 2, 3, 4 цього рішення.
4. 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.
5. Фінансовому управлінню Хмільницької міської ради внести відповідні
зміни до розпису бюджету Хмільницької міської територіальної громади.
6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника
міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Сергія
РЕДЧИКА.

Міський голова

Микола ЮРЧИШИН

Додаток №1
до рішення виконавчого
комітету міської ради
від «01» квітня 2022 року № 138

Зміни у додаток № 2 "Фінансування 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 фінансування бюджету

Спеціальний фонд
Усього

Загальний фонд
Усього

у тому числі
бюджет розвитку

Фінансування за типом кредитора

10 717 196,58

3 819 340,00

6 897 856,58

6 681 686,58

200000

Внутрішнє фінансування

10 717 196,58

3 819 340,00

6 897 856,58

6 681 686,58

208000

Фінансування за рахунок зміни
залишків коштів бюджетів

208100
208200

На початок року
На кінець року

208400

600000

602000

6 897856,58

6 681 686,58

6 042 004,17
3 549 961,60

5 215 380,82
2 939 508,25

-4 405 814,01

4 405 814.01

4 405 814,01

-4 405 814,01

4 405 814,01

4 405 814,01

10 717 196,58

3 819 340,00

6 897 856,58

6 681 686,58

10 717 196,58

3 819 340,00

6 897 856,58

6 681 686,58

28 564 293,16

Кошти, що передаються із загального
фонду бюджету до бюджету розвитку
(спеціального фонду)

Загальне фінансування
Фінансування за типом боргового
зобов'язання
Фінансування за активними
операціями

Зміни обсягів готівкових коштів

10 717 196,58

3 819340,00

6 897856,58

6 681 686.58

39 281 489,74

33 239 485,57

6 042 004,17

5 215 380,82

28 564 293,16

25 014 331,56

3 549 961,60

2 939 508,25

Кошти, що передаються із загального
фонду бюджету до бюджету розвитку
(спеціального фонду)

-4 405 814,01

4 405 814,01

4 405 814,01

Загальне фінансування

-4 405 814,01

4 405 814,01

4 405 814,01

602100

На початок року

602200

На кінець року

602400

3 819 340,00
33 239 485,57
25 014 331,56

10 717 196,58
39 281 489,74

Керуючий справами виконкому міської ради

Сергій МАТАШ

.* Ріалом згідне:
-'ьник загального
РЯДИ лк

комітету міськоїраді
2122р. № 158

Зміни в Додаток № З "Розподіл видатків міського бюджет? 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)

ВІДДІЛ

02537000000
код
Код
Типової
програми
Код
Програмної
ої
класифікації класифіка
видатків та
ЦІЇ
кредитуванн видатків
я місцевих
та
бюджетів
кредитова
ння
місцевих
1

2

Найменування головного розпорядника коштів
Код
місцевого бюджету / відповідального виконавця,
Функціон
найменування бюджетної програми згідно з Типовою
альної
програмною класифікацією видатків та кредитування
класнфік
місцевих бюджетів
ації
видатків
та
кредитув
ання
бюджету

4

3

-------------------------------------------------------------------------------------------------------Спеціальний фонд

Загальний фонд
з них

Усього

5

3 них

видатки
споживання

оіьлата праці

комунальні
послуги та
енергоносії

видатки
розвитку

Усього

6

7

8

9

10

у тому чисті
бюджет розвитку

видатки
споживання

11

12

оплата
праці

13

комунхтьн
і послуги
та
енергоносі

видатки
розвитку

14

15

3700000

Фінансове у правління Хмільницької міської рхіи
(головний розпорядник коштів)

160 000,00

160 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3710000

Фінансове управління Хмільницької міської ради
(відповідхіьнин виконавець)

160 000,00

160 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

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

160 000,00

160 000,00

0,00

0,00

0,00

___ 0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

160 000,00

160 000,00

Всього

160 000,00

160 000,00

3719000

9000

3719800

9800

0180

Керуючий справами виконкому міської ради

16

0,00

0,00

0,00

0,00

160 000,00

160 000,00
0,00

0,00
0,00

Разом

160 000,00

160 000,00
0,00

0,00

0,00

0,00

Серпи МАТАШ

-• .і.-’алом згідно:
льник загального
ту іЧІСЬКОЇ ради_

0,00

160 000,00

Додаток № З
до рішення виконавчого комітету міської ради
від "01" квітня 2022 р. № 138

Зміни у Додаток №5 "Міжбюджетні трансферти на 2022 рік "
02537000000
код бюджету
1. Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів
грн

Код Класифікації доходу
бюджету/ Код бюджету

1
X
X
X

Найменування трансферту/Найменування бюджету - надавача
міжбюджетного трансферту

2
І. Трансферти до загального фонду бюджету
УСЬОГО за розділами І, П, у тому числі:
загальний фонд
спеціальний фонд
2. Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам

Усього

3

0,00
0,00
0,00

__________________________________________________________________ грн

Код Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевого бюджету/
Код бюджету

1
3719800/9900000000

X
X
X

Код Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевого
бюджету

Найменування трансферту/
Найменування бюджету-отримувача
міжбюджетного трансферту

2
3
І. Трансферти із загального фонду бюджету
9800
Субвенція з місцевого бюджету
державному бюджету на виконання
програм соціально-економічного
розвитку регіонів
П. Трансферти із спеціального фонду бюджету
X
УСЬОГО за розділами І, П, у тому
X
загальний фонд
X
спеціальний фонд
Керуючий справами виконкому міської ради

Усього

4
160 000

160 000
160 000
0

Сергій МАТАШ

залом згідно:
ик загального
діської ради_

Додаток № 4
до рішення виконавчого комітету міської ради
від "01" квітня 2022 р. №138
Зміни у додаток №7 "Розподіл витрат бюджету на реалізацію міських програм у 2022 році" 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
Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів

1

2

3

3700000
3710000

3719000

3719800

3719800

____________________________ ________________________________________________ J

Код Типової
Код
Найменування головного
Найменування місцевої/регіональної програми
програмної Функціональн
розпорядника коштів місцевого
класифікації
ої
бюджету / відповідального виконавця,
видатків та класифікації
найменування бюджетної програми
кредитуванн видатків та
згідно з Типовою програмною
я місцевих кредитування
класифікацією видатків та
бюджетів
бюджету
кредитування місцевих бюджетів

9000

9800

9800

4

5

Дата та номер
документа, яким
затверджено місцеву
регіональну програму

Л&//
Усього

Загальний
фонд

Спеціальний фонд

у тому числі
бюджет
розвитку

усього

6

7

8

9

10

Фінансове управління Хмільницької
міської ради (гоижніпі розпорядник

1641 000,00

160 000,00

0.00

0,00

Фінансове управління Хмільницької
міської ради (відповідальний
Міжбюдаеті трансферти

160 000.00

160 000,00

0.00

0,00

160 000,00
80 000,00

160 000,00
80 000,00

0,00

0.00

80 000,00

80 000,00

160 000,00

160 000,00

0,00

0,00

0180

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

Програма поліпшення техногенної та пожежної
безпеки об’єктів усіх форм власності на території
Хмільницької міської територіальної громади на
2022-2026 роки

Рішення 14 сесії
Хмільницької міської ради
8 скликання № 569 від 24
червня 2021року (зі

0180

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

Комплексної оборонно-правоохоронної
програми на 2021-2025 роки «Безпечна
Хмільницька міська територіальна громада взаємна відповідальність влади та громади»

Ріїїіення 2 сесії
Хмільницької міської ради
8 скликання № 40 від
18.12.2020р. (зі зміїїами)

Всього

Керуючий справами виконкому міської ради

Сергій МАТАШ

