
УКРАЇНА 
ХМІЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА 

ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
Виконавчий комітет 

РІШЕННЯ

07 квітня 2022 р № 151

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 наказ Вінницької військової адміністрації від 05 квітня 2022 року 
№247, звернення головних розпорядників коштів міського бюджету управління 
освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради від 05.04.2022р. №01- 
15/267, управління житлово-комунального господарства та комунальної 
власності Хмільницької міської ради від 30.03.2022р. №01-11/181, управління 
праці та соціального захисту населення Хмільницької міської ради від 
29.03.2022р. №03-1294/01-23, 05.04.2022р. №03-1350/01-23, відділу з питань 
охорони здоров’я Хмільницької міської ради від 06.04.2022р № 157/01-15, 
взявши до уваги висновок фінансового управління Хмільницької міської ради 
щодо вільного залишку коштів міського бюджету від 06.04.2022р. № 137, 
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. Збільшити планові показники дохідної частини загального фонду 
міського бюджету за ККД 41058400 «Субвенція з місцевого бюджету на 
закупівлю опорними закладами охорони здоров'я послуг щодо проектування та 



встановлення кисневих станцій за рахунок залишку коштів відповідної 
субвенції з державного бюджету, що утворився на початок бюджетного 
періоду» на суму 612240,00 грн.

2. Збільшити бюджетні призначення загального фонду міського бюджету 
головному розпоряднику коштів міського бюджету - відділу з питань охорони 
здоров’я Хмільницької міської ради за КПКВКМБ 0712010 «Багатопрофільна 
стаціонарна медична допомога населенню» на суму 612240,0 грн на послуги 
щодо проектування та встановлення кисневих станцій.

Видатки в сумі 612240,0 грн провести за рахунок субвенції з місцевого 
бюджету на закупівлю опорними закладами охорони здоров'я послуг щодо 
проектування та встановлення кисневих станцій за рахунок залишку коштів 
відповідної субвенції з державного бюджету, що утворився на початок 
бюджетного періоду.

3. Здійснити перерозподіл бюджетних призначень:

3.1. Управлінню освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради, як 
головному розпоряднику коштів міського бюджету зменшити бюджетні 
призначення спеціального фонду міського бюджету за КПКВКМБ 0617691 
«Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою 
Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими 
органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної 
Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами 
виконавчої влади» на суму 300000,0 грн, передбачених на реконструкцію 
школи з добудовою харчоблоку в КЗ «Великомитницький ЗЗСО І-ІП ст.» по 
вул. Гагаріна, 1 в с. Великий Митник Хмільницького району Вінницької 
області.

3.2. Управлінню житлово - комунального господарства та комунальної 
власності Хмільницької міської ради, як головному розпоряднику коштів 
міського бюджету збільшити бюджетні призначення спеціального фонду 
міського бюджету за КПКВКМБ 1217691 «Виконання заходів за рахунок 
цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, 
органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і 
фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами 
місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади» на суму 
300000,0 грн на виконання заходів Програми утримання дорожнього 
господарства на території населених пунктів Хмільницької міської 
територіальної громади на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням 80 сесії 
міської ради 7 скликання від 31.08.2020р. №2725 (зі змінами).

4. Внести зміни у додаток 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) головному розпоряднику коштів міського



бюджету - управлінню праці та соціального захисту населення Хмільницької 
міської ради:

4.1. Бюджетні призначення, що передбачені на виконання заходів 
Комплексної програми «Добро» на 2021-2023 рр, затвердженої рішенням 67 
сесії міської ради 7 скликання від 22.11.2019 року №2313 (зі змінами) зменшити 
в сумі 78500,0 грн та одночасно збільшити на виконання заходів Комплексної 
програма 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.

4.2. Бюджетні призначення, що передбачені 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 у Донецькій та Луганській областях та членів їх 
сімей - мешканців Хмільницької міської територіальної громади на 2021-2023 
рр, затвердженої рішенням 67 сесії міської ради 7 скликання від 22.11.2019 
року № 2315 (зі змінами) зменшити в сумі 237280,0 грн та одночасно збільшити 
на виконання заходів Комплексної програма 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.

5. Відповідно до п. 1-4 цього рішення внести відповідні зміни у додатки 
1, 3, 5, 6, 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, 5 цього рішення.

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

8. 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 07 квітня 2022 р. №151

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
41000000
41050000

41058400 Субвенція з місцевого бюджету на закупівлю опорними

Офіційні трансферти________________________
Від органів державного управління_________
Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим 
бюджетам

612 240,00 612 240,00 0.00
закладами охорони здоров'я послуг щодо проектування 
та встановлення кисневих станцій за рахунок залишку 
коштів відповідної субвенції з державного бюджету, що 
утворився на початок бюджетного періоду

Всього без урахування т рансферт
Всього __________________

Керуючий справами виконкому міської ради Сергій МАТАШ



Додаток №2 
до рішення виконавчого комітету міської ради 
від (Г квітня 2022р. №151

Зміни в Додаток №3 ’’РОЗПОДІЛ видатків міського бюджету на 2022 рік’’

до рішення 25 сесії міської ради 8 скликання ’’Про бюджет Хмільницької міської територіальної громади на 2022 рік" від 22.12.2021р. № 1065 (зі змінами)

02537000000

КОД бюджету V ГРН

Код 
Програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитуванн 
я місцевих 
бюджетів

Код 
Типової 

програмно 
ї 

класнфіка 
ЦІЇ 

видатків 
та 

кредиту  ва 
ння 

місцевих 
бюджетів

Код 
Функціон 

альної 
класифік

ації 
видатків 

та 
креднтув 

ання 
бюджету

Найменування головного розпорядника коштів 
місцевого бюджету / відповідального виконавця, 

найменування бюджетної програми згідно з Типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

Загальний фонд Спеціальний фонд

Усього видатки 
споживання

з них

видатки 
розвитку

0
у тому ЧИСЛІ 

бюджет 
розвитку

видатки 
споживання

з них

видатки 
розвиткуоплата праці

комунальні 
послуги та 
енергоносії

оплата 
праці

комунальн 
І послуги 

та 
енергоносії

Разом

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

0600000
Управління освіти, молоді та спорту міської ради 
(головний розпорядник коштів)

0 0 0 0 0 -300 000 0 0 0 0 -300 000 -300 000

| 0610600 | Управління освіти, молоді та спорту міської ради 
(відповідальний виконавець) 6 0 0 в 0 -300 000 0 0 0 0 300 000 -300 000

0617000 7000 Економічна діяльнісз ь 0 в 0 0 0 -300 001 0 ( П 300 тні
-зо» ІИИ)!

0617600 7090
Інші програми та заходи . пов'язані з економічною 
діяльністю

0 0 0 0 0 -300 000 0 0 0 0 -300 000 -300 000

0617690

0617691 7691 0490

Інша економічна діяльність

Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених 
Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами 
місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої 
влади і фонди, утворені Верховною Радою Автономної 
Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і 
місцевими органами виконавчої влади

0 0 0 0 0 -300 000 0 0 0 0 -300 000 -300 000

0700000
Відділ з питань охорони здоров’я Хмільницької міської 
ради (головний розпорядник коштів)

612 240,00 0,00 0,00 0,00 612 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 612 240,00

0710000
Відділ з питань охорони здоров’я Хмільницької міської 
ради (відповідальний виконавець)

612 240,00 9.00 0,00 0,00 012 240,00 0,00 11,1Н) 0,0» •М* 0,00 0,09 «12 240.00

0712000 2000 Охорона здоров’я 612 240,00 0.00 0,00 0,00 612 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 «12 240,00

0712010 2010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню 612 240,00 0,00 0,00 0,00 612 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 612 240,00

1200000
Управління житлово-комунального господарства та 
комунальної власності міської ради (головний 
розпорядник коштів)

0 0 0 0 0 300 000 0 300 000 0 0 0 300 000

1210000
Управління житлово-комувальиего господарства та 
комунальної власностІ міської ради (відповідальним 
виконавець)

в 0 0 0 0 300 090 0 300 000 0 0 0 300 000

1217000 7000 Економічна діяльність 0 0 0 0 0 зоооооі ' 0 300 (МИ) 0 0 0 300 000

1217600 7600
Інші програми та заходи, пов'язані з економічною 
діяльністю

0 0 0 0 0 300 000 0 300 000 0 0 0 300 000

1217690 7690 Інша економічна діяльність 0 0 0 0 0 300 000 0 300 000 0 0 0 300 000



Керуючий справами виконкому міської ради

1217691 7691 0490

Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених 
Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами 
місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої 
влади і фонди, утворені Верховною Радою Автономної 
Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і 
місцевими органами виконавчої влади

0 0 0 0 0 300 000 0 300 000 0 0 0 300 04.

Всього 612 240 0 0 0 612 240 0 0 300 000 0 0 -300 000 612 24

Сергій МАТАШ



Додаток № З 
до рішення виконавчого комітету міської ради 

від 07 квітня 2022р№ 151

Зміни в Додаток №5 "Міжбюджетні трансферти 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

1. Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів
грн

Код Класифікації 
доходу бюджету/ 

Код бюджету

Найменування трансферту/Найменування бюджету - надавача 
міжбюджетного трансферту

Усього

1 2 3
І. Трансферти до загального фонду бюджету

41058400/ 
02100000000

Субвенція з місцевого бюджету на закупівлю опорними 
закладами охорони здоров'я послуг щодо проектування 
та встановлення кисневих станцій за рахунок залишку 
коштів відповідної субвенції з державного бюджету, що 
утворився на початок бюджетного періоду/Обласний 
бюджет Вінницької області

612 240,00

II. Трансферти до спеціального фонду бюджету
X УСЬОГО за розділами I, II, у тому числі: 612 240,00
X загальний фонд 612 240,00
X спеціальний фонд 0,00

2. Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам
грн

Код 
Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 

бюджету/ Код

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

II. Трансферти із спеціального фонду бюджету
X X УСЬОГО за розділами I, II, у тому 0
X X загальний фонд 0
X X спеціальний фонд 0

Керуючий справами виконкому міської ради Сергій МАТАШгіналом згідно ьник загального у міської ради.
—1



Додаток № 4 
до рішення виконавчого комітету міської ради 

від 07 квітня 2022 р. № 151

V ВІДДІЛ 1^1
Зміни в Додаток № 6 "ОБСЯГИ капітальних вкладень бюджету у розрізі інвестиційних проектів 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 

имімаммі
02537000000 
код бюджету

Код 
Програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету

Код Типової 
програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитували 
я місцевого 

бюджету

Код 
Функціонатьн 

ої 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
бюджету

Найменування головного 
розпорядника коштів місцевого 

бюджету / відповідатьного виконавця, 
найменування бюджетної програми 

згідно з Типовою програмною 
класифікацією видатків та 

кредитування місцевого бюджету

Найменування інвестиційного проекту Загальний 
період 

реалізації 
проекту, (рік 

початку і 
завершення)

Загальна 
вартість 
проекту, 
гривень

Обсяг 
капітальних 

вкладень 
місцевого 

бюджету всього, 
гривень

Обсяг 
капітальних 

вкладень 
місцевого 

бюджету у 2022 
році, 

і рішень

Очікуваний 
рівень 

готовності 
проекту на 
кінець 2022 

року, %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0600000 Управління освіти, молоді та спорту 

міської ради (головний розпорядник 
коштів)

-300 000 ’ -300 000 -300 000

1 5’нрав. гіния освіти, молоді та спорту 
міської ради (відповідальний

-300 000 -300 000 -300 000

0617000 7000 Економічна .діяльність -300 000 -300 000 -300 000

0617600 7600 Інші програми та заходи, пов’язані з 
економічною діяльністю

-300 000 -300 000 -300 000

0617690 7690
—

Інша економічна діяльність -300 000 -300 000 -300 000

0617691 7691 0490 Виконання заходів за рахунок цільових 
фондів, утворених Верховною Радою 
Автономної Республіки Крим, органами 
місцевого самоврядування і місцевими 
органами виконавчої влади і фонди, 
утворені Верховною Радою Автономної 
Республіки Крим, органами місцевого 
самоврядування і місцевими органами 
виконавчої влади

Реконструкція школи з добудовою харчоблоку в 
КЗ «Великомитницький ЗЗСОІ-Ш ст.» по вул. 
Гагаріна, 1 в с. Великий Митник 
Хмільницького району Вінницької області, з 
виготовленням ПКД, проведенням її експертизи, 
виготовленням енергетичного сертифіката, 
технічного обстеження стану будівельних 
конструкцій, інженерно-геодезичні вишукування, 
геологічне вишукування

2022 -300 000 -300 000 -300 000 0

____________ |Усм>10___________________________ 1____________________________________ 1_____________ 1 -300 (Ю0 ______-зоооооі______ -300 0001___________

Керуючий справами виконкому міської ради Сергій МАТАШ
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Додаток № 5 
до рішення виконавчого комітету міської ради 

від 07 квітня 2022 р. № 151

Зміни в 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 , \ /<?// ГРН

код бюджету
Код 

Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів

Код Типової 
програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитуванн 
я місцевих 
бюджетів

Код 
Функціональн 

ої 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
бюджету

Найменування головного розпорядника коштів 
місцевого бюджету / відповідального 

виконавця, найменування бюджетної програми 
згідно з Типовою програмною класифікацією 
видатків та кредитування місцевих бюджетів

Найменування місцевої/регіональної програми Дата та номер документа, 
яким затверджено 

місцеву регіональну 
програму

Усього Загальний
фонд

Спеціальний фонд

усього у тому числі 
бюджет 

розвитку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0600000 Управління освіти, молоді та спорту міської 
ради (головний розпорядник коштів)

-300 000,0 0,0 -300 000,0 0,0

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

-300 000,0 0,0 -300 000,0 0,0

061700В

0617600

1 
І

Економічна діяльність

Інші програми та заходи, пов’язані з 
економічною діяльністю

—

-300 000,0

-300 000,0

0,0

0,0

-300 000,0

-300 000,0

0,0

0,0

0617690

0617691

7690

7691 0490

Інша економічна діяльність

Виконання заходів за рахунок цільових фондів, 
утворених Верховною Радою Автономної 
Республіки Крим, органами місцевого 
самоврядування і місцевими органами виконавчої 
влади і фонди, утворені Верховною Радою 
Автономної Республіки Крим, органами місцевого 
самоврядування і місцевими органами виконавчої 
влади

Програма розвитку освіти Хмільницької міської 
територіальної громади на 2022-2026 роки

Рішення 15 сесії міської 
ради 8 скликання від 
21.07.2021 року №624 (зі 
змінами)

-300 000,0

-300 000,0

0,0

0,0

-300 000,0

-300 000,0

0,0

0,0

0700000 Відділ з питань охорони здоров’я Хмільницької 
міської ради (головний розпорядник коштів)

612 240,0 612 240,0 0,0 0,0

0710000 Відділ з питань охорони здоров’я Хмільницької 
міської ради (відповідальний виконавець)

612 240,0 612 240,0 0,0 0,0

0712000 2000 Охорона здоров'я 612 240,0 612 240,0

. 0712010 2010 0731 Багато профіль на стаціонарна медична допомога 
населенню

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

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

612 240,0 612 240,0 0.0 0,0

0800000 Управління праці та соціального захисту 
населення міської ради (головний 
розпорядник коштів)

0,0 0,0 0,0 0,0

0810000 Управління праці та соціального захисту 
населення міської ради (відповідальний 
виконавець)

0,0 0,0 0,0 0,0



———* Соціальним захист та соціальне забезпечення 0,0 0,0 0,« 0,0

0813200 3200 Забезпечення обробки інформації і 
нарахування та виплати допомог і компенсацій

0,0 0,0 0,0 0,0

0813240 3240 Інші заклади та заходи 0,0 0,0 0,0 0,0

0813242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і 
соціального забезпечення

Комплексна програма «Добро» на 2021-2023 рр. Рішення 67 сесії міської 
ради 7 скликання від 
22.11 2019 року №2313 (зі 
змінами)

-78 500,0 -78 500,0 0,0 0,0

0813242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і 
соціального забезпечення

Комплексна програма 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

Рішення виконавчого 
комітету міської ради

315 780.0 315 780.0 0,0 0,0

0813242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і 
соціального забезпечення

Комплексна програма 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 у 
Донецькій та Луганській областях та членів їх сімей - 
мешканшв Хмільницької міської територіальної 
громади на 2021-2023 рр

Рішення 67 сесії міської 
ради 7 скликання від 
22.11.2019 року №2315 (зі 
змінами)

-237 280,0 -237 280,0 0,0 0.0

1200000 Управління житлово-комунального 
господарства та комунальної власності міської 
ради (головний розпорядник коштів)

300 000,0 0,0 300 000,0 0,0

12J0000 Управління житлово-комунального 
господарства та комунальної власності міської 
ради (відповілольннй виконавець)

300 000,0 0,0 300 000,0 0,0

1217000 7000 Економічна діяльність
............. ...... . ............. ...............—........................... . ........................ ..... ........ .. —........... ...............  ... .......

300 000,0 ».» 300 000,0 ___________ 0,0

1217600 Інші програми та заходи, пов язані з 
економічною діяльністю

300 000,0 0,0 300 000,0 0,0

1217690 7690 нша економічна діяльність 300 000,0 0,0 300 000,0 0,0

1217691 7691 0490 Виконання заходів за рахунок цільових фондів, 
утворених Верховною Радою Автономної 
Республіки Крим, органами місцевого 
самоврядування і місцевими органами виконавчої 
влади і фонди, утворені Верховною Радою 
Автономної Республіки Крим, органами місцевого 
самоврядування і місцевими органами виконавчої 
влади

Програма утримання дорожньою господарства на 
території населених пунктів Хмільницької міської 
територіальної громади на 2021 - 2025 роки

Рішення 80 сесії міської 
>ади 7 скликання від 
31.08.2020 року №2725 (зі 
змінами)

300 000,0

612 240,01

0,0 300 000,0 0,0

ME__ __ І__ 1Всього Г
1 мнв_____ 1^^■1___ L 612 240,01

_________ ...

Керуючий справами виконкому міської ради Сергій МАТАШ


