
 
 

 

 

Про внесення змін до обласного 

бюджету Хмельницької області на 

2022 рік 

(22100000000) 

код бюджету 

 

 

Відповідно до Закону України “Про правовий режим воєнного стану”, 

указів Президента України від 24.02.2022 року № 64/2022 “Про введення воєн-

ного стану в Україні”, № 68/2022 “Про утворення військових адміністрацій”, 

постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2022 року № 252 “Деякі питан-

ня формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану”, 

рішення сесії обласної ради від 26.02.2022 року № 1-9/2022 “Про тимчасове 

делегування окремих повноважень Хмельницької обласної ради Хмельницькій 

обласній військовій адміністрації”, Бюджетного кодексу України, 

НАКАЗУЮ:  

1. Внести до рішення обласної ради від 22 грудня 2021 року № 62-7/2021 

“Про обласний бюджет Хмельницької області на 2022 рік” зі змінами, внесе-

ними рішенням обласної ради від 15 лютого 2022 року № 3-8/2022 “Про 

внесення змін до обласного бюджету Хмельницької області на 2022 рік” та 

наказами обласної військової адміністрації від 26 лютого 2022 року № 10/2022-н, 

від 28 березня 2022 року № 77/2022-н “Про внесення змін до обласного бюд-

жету Хмельницької області на 2022 рік” такі зміни: 

в абзаці 1 пункту 1 цифри “3 202 734 400”, “2 073 468 400” замінити, 

відповідно, на цифри “3 167 750 100”, “2 038 484 100” (додаток 1); 

в абзаці 2 пункту 1 цифри “3 359 462 090”, “2 115 223 925”, “1 244 238 165” 

замінити, відповідно, на цифри “3 332 374 399”, “2 087 491 622”, “1 244 882 777” 

(додаток 3);  

в абзаці 5 пункту 1 цифри “41 755 525” замінити на цифри “49 007 522” 

(додаток 2); 
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в абзаці 6 пункту 1 цифри “114 972 165” замінити на цифри “115 616 777” 

(додаток 2); 

у пункті 5 цифри “1 270 823 314” замінити на цифри “1 278 027 123” 

(додаток 7). 

2. Додатки 1, 2, 3, 5, 7 до наказу обласної військової адміністрації від 

28 березня 2022 року № 77/2022-н “Про внесення змін до обласного бюджету 

Хмельницької області на 2022 рік” викласти у новій редакції відповідно до 

додатків 1, 2, 3, 5, 7 до цього наказу. 

3. Додатки 1-7 до цього наказу є його невід’ємною частиною. 

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

 

 

Начальник обласної військової  

адміністрації           Сергій ГАМАЛІЙ 


