ПРОТОКОЛ №13
засідання постійної комісії з питань планування, бюджету, фінансів та децентралізації
від 23.03.2021 р.

зелена зала
14.15

Всього членів комісії – 6 чол.
Присутні: Л.Головко, О.Василишин, В.Пекарський, А.Ярова.
Відсутні: Я.Каюк, Б.Лукашук.
Запрошені: С.Ямчук – начальник фінансового управління.
Головує: Л.Головко – заступник голови комісії.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про розгляд звернення фінансового управління щодо затвердження звітів про виконання
бюджетів за 2020 рік та погодити їх подання на затвердження сесією Хмельницької міської
ради, а саме: міста Хмельницького, Олешинської об’єднаної територіальної громади,
Шаровечківської об’єднаної територіальної громади, Бахматовецької сільської ради,
Богдановецької сільської ради, Водичківської сільської ради, Давидковецької сільської ради,
Копистинської сільської ради, Масівецької сільської ради, Пархомовецької сільської ради,
Пироговецької сільської ради.
2. Про розгляд звернення фінансового управління щодо внесення змін до бюджету
Хмельницької міської територіальної громади на поточний рік.
1. СЛУХАЛИ:
Л.Головко
– Проінформувала присутніх, що на розгляд постійної комісії надійшло
заступника
звернення фінансового управління щодо затвердження звітів про
голови комісії
виконання бюджетів за 2020 рік та погодити їх подання на затвердження
сесією Хмельницької міської ради міста Хмельницького, Олешинської
об’єднаної територіальної громади, Шаровечківської об’єднаної
територіальної громади, Бахматовецької сільської ради, Богдановецької
сільської ради, Водичківської сільської ради, Давидковецької сільської
ради, Копистинської сільської ради, Масівецької сільської ради,
Пархомовецької сільської ради, Пироговецької сільської ради.
Запропонувала надати слово для виступу начальнику фінансового
управління –– С.Ямчуку.
ВИСТУПИЛИ:
С.Ямчук
- Доповів присутнім, що у відповідності до пункту 4 ст. 80 Бюджетного
начальник
кодексу України просимо здійснити перевірку звіту про виконання
фінансового
міського бюджету за 2020 рік та погодити його подання на затвердження
управління
сесією Хмельницької міської ради, а саме:
1. Затвердити звіт про виконання міського бюджету за 2020 рік:
1.1. По доходах у сумі 2 658 458 187,44 гривень, у тому числі по
доходах загального фонду у сумі 2 508 746 387,84 гривень, по доходах
спеціального фонду у сумі 149 711 799,60 гривень (додаток 1).
1.2. По видатках із кредитуванням у сумі 2 624 300 924,17 гривень, у
тому числі по видатках загального фонду у сумі 2 161 724 817,08 гривень,
видатках спеціального фонду із кредитуванням у сумі 462 576 107,09
гривень (додаток 2).
1.3. Про використання коштів резервного фонду (додаток 3).
1.4. Про стан місцевого боргу станом на 01.01.2021 року (додаток 4).
2. Фінансовому управлінню Хмельницької міської ради відповідно до
частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України оприлюднити

рішення в десятиденний строк з дня його прийняття в газеті «Проскурів».
В обговоренні питання взяли участь: Л.Головко, О.Василишин, В.Пекарський, Ярова.
СЛУХАЛИ:
Л.Головко –
заступника
голови комісії

Запитала, чи будуть запитання до даного проекту рішення? (Немає).
Поставила на голосування пропозицію підтримати проект рішення щодо
затвердження звіту про виконання бюджету міста Хмельницького за 2020
рік.

ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – 4, проти – 0, утрим. – 0, не гол. - 0. ПРИЙНЯТО.
ВИРІШИЛИ:

1. Підтримати проект рішення щодо затвердження звіту про виконання
бюджету міста Хмельницького за 2020 рік.
2. Начальнику фінансового управління С.Ямчуку доповісти на сесії з
зазначеного питання.

2. СЛУХАЛИ:
Л.Головко
– Проінформувала присутніх, що на розгляд постійної комісії надійшло
заступника
звернення фінансового управління щодо затвердження звітів про
голови комісії
виконання бюджетів за 2020 рік та погодити їх подання на затвердження
сесією Хмельницької міської ради міста Хмельницького, Олешинської
об’єднаної територіальної громади, Шаровечківської об’єднаної
територіальної громади, Бахматовецької сільської ради, Богдановецької
сільської ради, Водичківської сільської ради, Давидковецької сільської
ради, Копистинської сільської ради, Масівецької сільської ради,
Пархомовецької сільської ради, Пироговецької сільської ради.
Запропонувала надати слово для виступу начальнику фінансового
управління – С.Ямчуку.
ВИСТУПИЛИ:
С.Ямчукначальник
фінансового
управління

Доповів присутнім, що у відповідності до пункту 4 ст. 80 Бюджетного
кодексу України просимо здійснити перевірку звіту про виконання
бюджету Олешинської об’єднаної територіальної громади за 2020 рік, а
саме:
1. Затвердити звіт про виконання бюджету Олешинської об’єднаної
територіальної громади за 2020 рік:
1.1. По доходах у сумі 35 962 900,84 гривень, у тому числі по доходах
загального фонду у сумі 34 519 223,99 гривень, по доходах спеціального
фонду у сумі 1 443676,85 гривень (додаток 1).
1.2. По видатках у сумі 35 852 439,87 гривень, у тому числі по видатках
загального фонду у сумі 29 989 595,36 гривень, видатках спеціального
фонду у сумі 5 862 844,51 гривень (додаток 2).
2. Фінансовому управлінню Хмельницької міської ради відповідно до
частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України оприлюднити
рішення в десятиденний строк з дня його прийняття в газеті «Проскурів».

В обговоренні питання взяли участь: Л.Головко, О.Василишин, В.Пекарський, А.Ярова.
СЛУХАЛИ:
Л.Головко –
заступника

Запитала, чи будуть запитання до даного проекту рішення? (Немає).
Поставила на голосування пропозицію підтримати проект рішення щодо

голови комісії

затвердження звіту про виконання бюджету Олешинської об’єднаної
територіальної громади за 2020 рік.

ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – 4, проти – 0, утрим. – 0, не гол. - 0. ПРИЙНЯТО.
ВИРІШИЛИ:

1. Підтримати проект рішення щодо затвердження звіту про виконання
бюджету Олешинської об’єднаної територіальної громади за 2020 рік.
2. Начальнику фінансового управління С.Ямчуку доповісти на сесії з
зазначеного питання.

3. СЛУХАЛИ:
Л.Головко
– Проінформувала присутніх, що на розгляд постійної комісії надійшло
заступника
звернення фінансового управління щодо затвердження звітів про
голови комісії
виконання бюджетів за 2020 рік та погодити їх подання на затвердження
сесією Хмельницької міської ради міста Хмельницького, Олешинської
об’єднаної територіальної громади, Шаровечківської об’єднаної
територіальної громади, Бахматовецької сільської ради, Богдановецької
сільської ради, Водичківської сільської ради, Давидковецької сільської
ради, Копистинської сільської ради, Масівецької сільської ради,
Пархомовецької сільської ради, Пироговецької сільської ради.
Запропонувала надати слово для виступу начальнику фінансового
управління – С.Ямчуку.
ВИСТУПИЛИ:
С.Ямчукначальник
фінансового
управління

Доповів присутнім, що у відповідності до пункту 4 ст. 80 Бюджетного
кодексу України просимо здійснити перевірку звіту про виконання
бюджету Шаровечківської об’єднаної територіальної громади за 2020 рік, а
саме:
1. Затвердити звіт про виконання бюджету Шаровечківської об’єднаної
територіальної громади за 2020 рік:
1.1. По доходах у сумі 30 216 658,26 гривень, у тому числі по доходах
загального фонду у сумі 29 403 785,18 гривень, по доходах спеціального
фонду у сумі 812 873,08 гривень (додаток 1).
1.2. По видатках у сумі 24 960 153,33 гривень, у тому числі по видатках
загального фонду у сумі 22 786 281,15 гривень, видатках спеціального
фонду у сумі 2 173 872,18 гривень (додаток 2).
2. Фінансовому управлінню Хмельницької міської ради відповідно до
частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України оприлюднити
рішення в десятиденний строк з дня його прийняття в газеті «Проскурів».

В обговоренні питання взяли участь: Л.Головко, О.Василишин, В.Пекарський, А.Ярова.
СЛУХАЛИ:
Л.Головко –
заступник голови
комісії

Запитала, чи будуть запитання до проекту рішення? (Немає).
Поставила на голосування пропозицію підтримати проект рішення щодо
затвердження звіту про виконання бюджету Шаровечківської об’єднаної
територіальної громади за 2020 рік.

ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – 4, проти – 0, утрим. – 0, не гол. - 0. ПРИЙНЯТО.
ВИРІШИЛИ:

1. Підтримати проект рішення щодо затвердження звіту про виконання
бюджету Шаровечківської об’єднаної територіальної громади за 2020 рік.
2. Начальнику фінансового управління С.Ямчуку доповісти на сесії з

зазначеного питання.

4. СЛУХАЛИ:
Л.Головко
– Проінформувала присутніх, що на розгляд постійної комісії надійшло
заступника
звернення фінансового управління щодо затвердження звітів про
голови комісії
виконання бюджетів за 2020 рік та погодити їх подання на затвердження
сесією Хмельницької міської ради міста Хмельницького, Олешинської
об’єднаної територіальної громади, Шаровечківської об’єднаної
територіальної громади, Бахматовецької сільської ради, Богдановецької
сільської ради, Водичківської сільської ради, Давидковецької сільської
ради, Копистинської сільської ради, Масівецької сільської ради,
Пархомовецької сільської ради, Пироговецької сільської ради.
Запропонувала надати слово для виступу начальнику фінансового
управління – С.Ямчуку.
ВИСТУПИЛИ:
С.Ямчук
- Доповів присутнім, що у відповідності до пункту 4 ст. 80 Бюджетного
начальник
кодексу України просимо здійснити перевірку звіту Бахматовецької
фінансового
сільської ради про виконання бюджету за 2020 рік, а саме:
управління
1. Затвердити звіт про виконання бюджету Бахматовецької сільської
ради за 2020 рік
1.1. По доходах у сумі 2 578 936,71 гривень, у тому числі по доходах
загального фонду у сумі 1 730 592,41 гривень, по доходах спеціального
фонду у сумі 848 344,30 гривень (додаток 1).
1.2. По видатках у сумі 2 203 572,14 гривень, у тому числі по видатках
загального фонду у сумі 1 333 542,72 гривень, видатках спеціального
фонду у сумі 870 029,42 гривень (додаток 2).
2. Фінансовому управлінню Хмельницької міської ради відповідно до
частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України оприлюднити
рішення в десятиденний строк з дня його прийняття в газеті «Проскурів».
В обговоренні питання взяли участь: Л.Головко, О.Василишин, В.Пекарський, А.Ярова.
СЛУХАЛИ:
Л.Головко –
заступника
голови комісії

Запитала, чи будуть запитання до проекту рішення? (Немає).
Поставила на голосування пропозицію підтримати проект рішення щодо
затвердження звіту про виконання бюджету Бахматовецької сільської ради
за 2020 рік.

ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – 4, проти – 0, утрим. – 0, не гол. - 0. ПРИЙНЯТО.
ВИРІШИЛИ:

1. Підтримати проект рішення щодо затвердження звіту про виконання
бюджету Бахматовецької сільської ради за 2020 рік.
2. Начальнику фінансового управління С.Ямчуку доповісти на сесії з
зазначеного питання.

5. СЛУХАЛИ:
Л.Головко
– Проінформувала присутніх, що на розгляд постійної комісії надійшло
заступника
звернення фінансового управління щодо затвердження звітів про
голови комісії
виконання бюджетів за 2020 рік та погодити їх подання на затвердження
сесією Хмельницької міської ради міста Хмельницького, Олешинської

об’єднаної територіальної громади, Шаровечківської об’єднаної
територіальної громади, Бахматовецької сільської ради, Богдановецької
сільської ради, Водичківської сільської ради, Давидковецької сільської
ради, Копистинської сільської ради, Масівецької сільської ради,
Пархомовецької сільської ради, Пироговецької сільської ради.
Запропонувала надати слово для виступу начальнику фінансового
управління –С.Ямчуку.
ВИСТУПИЛИ:
С.Ямчук
- Доповів присутнім, що у відповідності до пункту 4 ст. 80 Бюджетного
начальник
кодексу України просимо здійснити перевірку звіту про виконання
фінансового
бюджету Богдановецької сільської ради за 2020 рік, а саме:
управління
1. Затвердити звіт про виконання бюджету Богдановецької сільської
ради за 2020 рік:
1.1. По доходах у сумі 856 255,13 гривень, у тому числі по доходах
загального фонду у сумі 856 255,13 гривень, по доходах спеціального
фонду у сумі 0,00 гривень (додаток 1).
1.2. По видатках у сумі 818 134,63 гривень, у тому числі по видатках
загального фонду у сумі 737 134,63 гривень, видатках спеціального фонду
у сумі 81 000,00 гривень (додаток 2).
2. Фінансовому управлінню Хмельницької міської ради відповідно до
частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України оприлюднити
рішення в десятиденний строк з дня його прийняття в газеті «Проскурів».
В обговоренні питання взяли участь: Л.Головко, О.Василишин, В.Пекарський, А.Ярова.
СЛУХАЛИ:
Л.Головко –
заступника
голови комісії

Запитала, чи будуть запитання до даного проекту рішення? (Немає).
Поставила на голосування пропозицію підтримати проект рішення щодо
затвердження звіту про виконання бюджету Богдановецької сільської ради
за 2020 рік.

ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – 4, проти – 0, утрим. – 0, не гол. - 0. ПРИЙНЯТО.
ВИРІШИЛИ:

6. СЛУХАЛИ:
Л.Головко –
заступника
голови комісії

1. Підтримати проект рішення щодо затвердження звіту про виконання
бюджету Богдановецької сільської ради за 2020 рік.
2. Начальнику фінансового управління С.Ямчуку доповісти на сесії з
зазначеного питання.
Проінформувала присутніх, що на розгляд постійної комісії надійшло
звернення фінансового управління щодо затвердження звітів про
виконання бюджетів за 2020 рік та погодити їх подання на затвердження
сесією Хмельницької міської ради міста Хмельницького, Олешинської
об’єднаної територіальної громади, Шаровечківської об’єднаної
територіальної громади, Бахматовецької сільської ради, Богдановецької
сільської ради, Водичківської сільської ради, Давидковецької сільської
ради, Копистинської сільської ради, Масівецької сільської ради,
Пархомовецької сільської ради, Пироговецької сільської ради.
Запропонувала надати слово для виступу начальнику фінансового
управління – С.Ямчуку.

ВИСТУПИЛИ:
С.Ямчук
- Доповів присутнім, що у відповідності до пункту 4 ст. 80 Бюджетного

начальник
фінансового
управління

кодексу України просимо здійснити перевірку звіту про виконання
бюджету Водичківської сільської ради за 2020 рік, а саме:
1. Затвердити звіт про виконання бюджету Водичківської сільської
ради за 2020 рік:
1.1. По доходах у сумі 3 042 695,07 гривень, у тому числі по доходах
загального фонду у сумі 3 019 389,82 гривень, по доходах спеціального
фонду у сумі 23 305,25 гривень (додаток 1).
1.2. По видатках у сумі 2 777 607,94 гривень, у тому числі по видатках
загального фонду у сумі 2 756 407,94 гривень, видатках спеціального
фонду у сумі 21 200,00 гривень (додаток 2).
2. Фінансовому управлінню Хмельницької міської ради відповідно до
частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України оприлюднити
рішення в десятиденний строк з дня його прийняття в газеті «Проскурів».

В обговоренні питання взяли участь: Л.Головко, О.Василишин, В.Пекарський, А.Ярова.
СЛУХАЛИ:
Л.Головко –
заступника
голови комісії

Запитала, чи будуть запитання до даного проекту рішення? (Немає).
Поставила на голосування пропозицію підтримати проект рішення щодо
затвердження звіту про виконання бюджету Водичківської сільської ради
за 2020 рік.

ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – 4, проти – 0, утрим. – 0, не гол. - 0. ПРИЙНЯТО.
ВИРІШИЛИ:

7. СЛУХАЛИ:
Л.Головко –
заступника
голови комісії

1. Підтримати проект рішення щодо затвердження звіту про виконання
бюджету Водичківської сільської ради за 2020 рік.
2. Начальнику фінансового управління С.Ямчуку доповісти на сесії з
зазначеного питання.
Проінформувала присутніх, що на розгляд постійної комісії надійшло
звернення фінансового управління щодо затвердження звітів про
виконання бюджетів за 2020 рік та погодити їх подання на затвердження
сесією Хмельницької міської ради міста Хмельницького, Олешинської
об’єднаної територіальної громади, Шаровечківської об’єднаної
територіальної громади, Бахматовецької сільської ради, Богдановецької
сільської ради, Водичківської сільської ради, Давидковецької сільської
ради, Копистинської сільської ради, Масівецької сільської ради,
Пархомовецької сільської ради, Пироговецької сільської ради.
Запропонувала надати слово для виступу начальнику фінансового
управління – С.Ямчуку.

ВИСТУПИЛИ:
С.Ямчук
- Доповів присутнім, що у відповідності до пункту 4 ст. 80 Бюджетного
начальник
кодексу України просимо здійснити перевірку звіту про виконання
фінансового
бюджету Давидковецької сільської ради за 2020 рік, а саме:
управління
1. Затвердити звіт про виконання бюджету Давидковецької сільської
ради за 2020 рік:
1.1. По доходах у сумі 9 379 897,06 гривень, у тому числі по доходах
загального фонду у сумі 9 240 948,32 гривень, по доходах спеціального
фонду у сумі 138 948,74 гривень (додаток 1).
1.2. По видатках у сумі 6 629 277,27 гривень, у тому числі по видатках
загального фонду у сумі 6 581 787,80 гривень, видатках спеціального

фонду у сумі 47 489,47гривень (додаток 2).
2. Фінансовому управлінню Хмельницької міської ради відповідно до
частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України оприлюднити
рішення в десятиденний строк з дня його прийняття в газеті «Проскурів».
В обговоренні питання взяли участь: Л.Головко, О.Василишин, В.Пекарський, А.Ярова.
СЛУХАЛИ:
Л.Головко –
заступника
голови комісії

Запитала, чи будуть запитання до даного проекту рішення? (Немає).
Поставила на голосування пропозицію підтримати проект рішення щодо
затвердження звіту про виконання бюджету Давидковецької сільської ради
за 2020 рік.

ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – 4, проти – 0, утрим. – 0, не гол. - 0. ПРИЙНЯТО.
ВИРІШИЛИ:

8. СЛУХАЛИ:
Л.Головко –
заступника
голови комісії

1. Підтримати проект рішення щодо затвердження звіту про виконання
бюджету Давидковецької сільської ради за 2020 рік.
2. Начальнику фінансового управління С.Ямчуку доповісти на сесії з
зазначеного питання.
Проінформувала присутніх, що на розгляд постійної комісії надійшло
звернення фінансового управління щодо затвердження звітів про
виконання бюджетів за 2020 рік та погодити їх подання на затвердження
сесією Хмельницької міської ради міста Хмельницького, Олешинської
об’єднаної територіальної громади, Шаровечківської об’єднаної
територіальної громади, Бахматовецької сільської ради, Богдановецької
сільської ради, Водичківської сільської ради, Давидковецької сільської
ради, Копистинської сільської ради, Масівецької сільської ради,
Пархомовецької сільської ради, Пироговецької сільської ради.
Запропонувала надати слово для виступу начальнику фінансового
управління – С.Ямчуку.

ВИСТУПИЛИ:
С.Ямчук
- Доповів присутнім, що у відповідності до пункту 4 ст. 80 Бюджетного
начальник
кодексу України просимо здійснити перевірку звіту про виконання
фінансового
бюджету Копистинської сільської ради за 2020 рік, а саме:
управління
1. Затвердити звіт про виконання бюджету Копистинської сільської
ради за 2020 рік:
1.1. По доходах у сумі 10 631 787,89 гривень, у тому числі по доходах
загального фонду у сумі 8 718 421,89 гривень, по доходах спеціального
фонду у сумі 1 913 366,0 гривень (додаток 1).
1.2. По видатках у сумі 8 371 389,85 гривень, у тому числі по видатках
загального фонду у сумі 8 112 579,58 гривень, видатках спеціального
фонду у сумі 258 810,27 гривень (додаток 2).
2. Фінансовому управлінню Хмельницької міської ради відповідно до
частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України оприлюднити
рішення в десятиденний строк з дня його прийняття в газеті «Проскурів».
В обговоренні питання взяли участь: Л.Головко, О.Василишин, В.Пекарський, А.Ярова.
СЛУХАЛИ:
Л.Головко –
заступника

Запитала, чи будуть запитання до даного проекту рішення? (Немає).
Поставила на голосування пропозицію підтримати проект рішення щодо

голови комісії

затвердження звіту про виконання бюджету Копистинської сільської ради
за 2020 рік.

ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – 4, проти – 0, утрим. – 0, не гол. - 0. ПРИЙНЯТО.
ВИРІШИЛИ:

9. СЛУХАЛИ:
Л.Головко –
заступника
голови комісії

1. Підтримати проект рішення щодо затвердження звіту про виконання
бюджету Копистинської сільської ради за 2020 рік.
2. Начальнику фінансового управління С.Ямчуку доповісти на сесії з
зазначеного питання.

Проінформувала присутніх, що на розгляд постійної комісії надійшло
звернення фінансового управління щодо затвердження звітів про
виконання бюджетів за 2020 рік та погодити їх подання на затвердження
сесією Хмельницької міської ради міста Хмельницького, Олешинської
об’єднаної територіальної громади, Шаровечківської об’єднаної
територіальної громади, Бахматовецької сільської ради, Богдановецької
сільської ради, Водичківської сільської ради, Давидковецької сільської
ради, Копистинської сільської ради, Масівецької сільської ради,
Пархомовецької сільської ради, Пироговецької сільської ради.
Запропонувала надати слово для виступу заступнику начальника
фінансового управління – начальнику бюджетного відділу – Д.Ковтуну.

ВИСТУПИЛИ:
С.Ямчук
- Доповів присутнім, що у відповідності до пункту 4 ст. 80 Бюджетного
начальник
кодексу України просимо здійснити перевірку звіту про виконання
фінансового
бюджету Масівецької сільської ради за 2020 рік, а саме:
управління
1. Затвердити звіт про виконання бюджету Масівецької сільської ради
за 2020 рік:
1.1. По доходах у сумі 3 625 794,35 гривень, у тому числі по доходах
загального фонду у сумі 3 528 462,59 гривень, по доходах спеціального
фонду у сумі 97 331,76 гривень (додаток 1).
1.2. По видатках у сумі 2 657 319,43 гривень, у тому числі по видатках
загального фонду у сумі 2 632 289,51 гривень, видатках спеціального
фонду у сумі 25 029,92 гривень (додаток 2).
2. Фінансовому управлінню Хмельницької міської ради відповідно до
частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України оприлюднити
рішення в десятиденний строк з дня його прийняття в газеті «Проскурів».
В обговоренні питання взяли участь: Л.Головко, О.Василишин, В.Пекарський, А.Ярова.
СЛУХАЛИ:
Л.Головко –
заступника
голови комісії

Запитала, чи будуть запитання до даного проекту рішення? (Немає).
Поставила на голосування пропозицію підтримати проект рішення щодо
затвердження звіту про виконання бюджету Масівецької сільської ради за
2020 рік.

ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – 4, проти – 0, утрим. – 0, не гол. - 0. ПРИЙНЯТО.
ВИРІШИЛИ:

1. Підтримати проект рішення щодо затвердження звіту про виконання
бюджету Масівецької сільської ради за 2020 рік.
2. Начальнику фінансового управління С.Ямчуку доповісти на сесії з

зазначеного питання.

10. СЛУХАЛИ:
Л.Головко –
заступника
голови комісії

Проінформувала присутніх, що на розгляд постійної комісії надійшло
звернення фінансового управління щодо затвердження звітів про
виконання бюджетів за 2020 рік та погодити їх подання на затвердження
сесією Хмельницької міської ради міста Хмельницького, Олешинської
об’єднаної територіальної громади, Шаровечківської об’єднаної
територіальної громади, Бахматовецької сільської ради, Богдановецької
сільської ради, Водичківської сільської ради, Давидковецької сільської
ради, Копистинської сільської ради, Масівецької сільської ради,
Пархомовецької сільської ради, Пироговецької сільської ради.
Запропонувала надати слово для виступу начальнику фінансового
управління – С.Ямчуку.

ВИСТУПИЛИ:
С.Ямчук
- Доповів присутнім, що у відповідності до пункту 4 ст. 80 Бюджетного
начальник
кодексу України просимо здійснити перевірку звіту про виконання
фінансового
бюджету Пархомовецької сільської ради за 2020 рік, а саме:
управління
1. Затвердити звіт про виконання бюджету Пархомовецької сільської
ради за 2020 рік:
1.1. По доходах у сумі 2 373 204,50 гривень, у тому числі по доходах
загального фонду у сумі 1 675 113,75 гривень, по доходах спеціального
фонду у сумі 698 090,75 гривень (додаток 1).
1.2. По видатках у сумі 2 456 131,45 гривень, у тому числі по видатках
загального фонду у сумі 1 546 642,74 гривень, видатках спеціального
фонду у сумі 909 488,71 гривень (додаток 2).
2. Фінансовому управлінню Хмельницької міської ради відповідно до
частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України оприлюднити
рішення в десятиденний строк з дня його прийняття в газеті «Проскурів».
В обговоренні питання взяли участь: Л.Головко, О.Василишин, В.Пекарський, А.Ярова.
СЛУХАЛИ:
Л.Головко –
заступника
голови комісії

Запитала, чи будуть запитання до даного проекту рішення? (Немає).
Поставила на голосування пропозицію підтримати проект рішення щодо
затвердження звіту про виконання бюджету Пархомовецької сільської ради
за 2020 рік.

ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – 4, проти – 0, утрим. – 0, не гол. - 0. ПРИЙНЯТО.
ВИРІШИЛИ:

11. СЛУХАЛИ:
Л.Головко –
заступника
голови комісії

1. Підтримати проект рішення щодо затвердження звіту про виконання
бюджету Пархомовецької сільської ради за 2020 рік.
2. Начальнику фінансового управління С.Ямчуку доповісти на сесії з
зазначеного питання.
Проінформувала присутніх, що на розгляд постійної комісії надійшло
звернення фінансового управління щодо затвердження звітів про
виконання бюджетів за 2020 рік та погодити їх подання на затвердження
сесією Хмельницької міської ради міста Хмельницького, Олешинської
об’єднаної територіальної громади, Шаровечківської об’єднаної

територіальної громади, Бахматовецької сільської ради, Богдановецької
сільської ради, Водичківської сільської ради, Давидковецької сільської
ради, Копистинської сільської ради, Масівецької сільської ради,
Пархомовецької сільської ради, Пироговецької сільської ради.
Запропонувала надати слово для виступу начальнику фінансового
управління – С.Ямчуку.
ВИСТУПИЛИ:
С.Ямчук
- Доповів присутнім, що у відповідності до пункту 4 ст. 80 Бюджетного
начальник
кодексу України просимо здійснити перевірку звіту про виконання
фінансового
бюджету Пироговецької сільської ради за 2020 рік, а саме:
управління
1. Затвердити звіт про виконання бюджету Пироговецької сільської
ради за 2020 рік:
1.1. По доходах у сумі 3 060 460,13 гривень, у тому числі по доходах
загального фонду у сумі 3 060 460,13 гривень, по доходах спеціального
фонду у сумі 0 гривень (додаток 1).
1.2. По видатках у сумі 3 474 828,21 гривень, у тому числі по видатках
загального фонду у сумі 3 022 909,21 гривень, видатках спеціального
фонду у сумі 451 919,00 гривень (додаток 2).
2. Фінансовому управлінню Хмельницької міської ради відповідно до
частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України оприлюднити
рішення в десятиденний строк з дня його прийняття в газеті «Проскурів».
В обговоренні питання взяли участь: Л.Головко, О.Василишин, В.Пекарський, А.Ярова.
СЛУХАЛИ:
Л.Головко –
заступника
голови комісії

Запитала, чи будуть запитання до даного проекту рішення? (Немає).
Поставила на голосування пропозицію підтримати проект рішення щодо
затвердження звіту про виконання бюджету Пироговецької сільської ради
за 2020 рік.

ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – 4, проти – 0, утрим. – 0, не гол. - 0. ПРИЙНЯТО.
ВИРІШИЛИ:

1. Підтримати проект рішення щодо затвердження звіту про виконання
бюджету Пироговецької сільської ради за 2020 рік.
2. Начальнику фінансового управління С.Ямчуку доповісти на сесії з
зазначеного питання.

2. СЛУХАЛИ:
Л.Головко
– Проінформувала присутніх, що на розгляд постійної комісії надійшло
заступника
звернення фінансового управління щодо внесення змін до бюджету
голови комісії
Хмельницької міської територіальної громади на поточний рік.
Запропонувала надати слово для виступу начальнику фінансового
управління –– С.Ямчуку.
ВИСТУПИЛИ:
С.Ямчук
- Доповів присутнім, що у відповідності до пункту 15 рішення другої сесії
начальник
Хмельницької міської ради від 23.12.2020 року №14 «Про бюджет
фінансового
Хмельницької міської територіальної громади на 2021 рік», враховуючи
управління
звернення Департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради від
03.03.2021 року №01-22/545, з метою ефективного використання
бюджетних коштів просимо розглянути та погодити внесення змін до
бюджету Хмельницької міської територіальної громади на поточний рік, а
саме:
1. По головному розпоряднику бюджетних коштів – Департаменту

освіти та науки Хмельницької міської ради, у зв’язку із виробничою
необхідністю здійснити перерозподіл коштів загального фонду за КПКВК
МБ 0611021, а саме: за рахунок зменшення призначень ЗОШ №27 імені
Дмитра Іваха по КЕКВ 2210 в сумі 14 400,00 грн, передбачених на
придбання з розрахунку 250,00 грн на учня, збільшити призначення по
КЕКВ 2240 для демонтажу та монтажу світильників в актовій залі закладу
на аналогічну суму.
В обговоренні питання взяли участь: Л.Головко, О.Василишин, В.Пекарський, Ярова.
СЛУХАЛИ:
Л.Головко –
заступника
голови комісії

Запитала, чи будуть запитання? (Немає).
Поставила на голосування пропозицію підтримати звернення фінансового
управління та погодити внесення змін до бюджету Хмельницької міської
територіальної громади на поточний рік.

ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – 4, проти – 0, утрим. – 0, не гол. - 0. ПРИЙНЯТО.
ВИРІШИЛИ:

Внести зміни до бюджету Хмельницької міської територіальної громади на
поточний рік, а саме:
по головному розпоряднику бюджетних коштів – Департаменту освіти та
науки Хмельницької міської ради, у зв’язку із виробничою необхідністю
здійснити перерозподіл коштів загального фонду за КПКВК МБ 0611021, а
саме: за рахунок зменшення призначень ЗОШ №27 імені Дмитра Іваха по
КЕКВ 2210 в сумі 14 400,00 грн, передбачених на придбання з розрахунку
250,00 грн на учня, збільшити призначення по КЕКВ 2240 для демонтажу
та монтажу світильників в актовій залі закладу на аналогічну суму.

Заступник голови комісії

Л.ГОЛОВКО

Секретар комісії

О.ВАСИЛИШИН

