ПРОТОКОЛ № 18
засідання постійної комісії з питань планування, бюджету, фінансів та децентралізації
23 червня 2021 року

12.30

Місце проведення: сесійна зала.
Всього: 6 членів комісії.
Присутні: Я.Каюк, О.Василишин, Л.Головко, В.Пекарський, А.Ярова.
Відсутні: Б.Лукашук.
Запрошені: С.Ямчук - начальник фінансового управління.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1. Про розгляд звернення фінансового управління щодо внесення змін до бюджету
Хмельницької міської територіальної громади на поточний рік.
1. СЛУХАЛИ:
Я.Каюка – голову
На розгляд комісії надійшло звернення фінансового управління щодо
комісії
внесення змін до бюджету Хмельницької міської територіальної громади на
поточний рік, пропоную надати слово начальнику фінансового управління
С.Ямчуку, немає заперечень? (Немає).
ВИСТУПИЛИ:
С.Ямчук
–
У відповідності до пунктів 15, 20 рішення 2-ї сесії Хмельницької
начальник
міської ради від 23.12.2020 року №14 «Про бюджет Хмельницької міської
фінансового
територіальної громади на 2021 рік», згідно розпоряджень голови
управління
Хмельницької обласної державної адміністрації від 15.06.2021 року
№551/2021-р «Про збільшення обсягу доходів і видатків обласного бюджету
на 2021 рік» та №552/2021-р «Про збільшення обсягу доходів і видатків
обласного бюджету на 2021 рік» (з врахуванням вимог постанови Кабінету
Міністрів України віл 04.04.2018 року №237 «Деякі питання надання
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення
якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти “Нова українська
школа”»), розпоряджень Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 року
№622-р «Про розподіл у 2021 році субвенції з державного бюджету
місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення
доступності широкосмугового доступу до Інтернету в сільській місцевості»
та від 16 червня 2021 року №626-р «Про розподіл у 2021 році субвенції з
державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію інфраструктурних
проектів та розвиток об’єктів соціально-культурної сфери», згідно звернень
Департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради від 08.06.2021
року №01-22/1350, від 11.06.2021 року №01-22/1379, звернення управління
транспорту та зв’язку Хмельницької міської ради від 15.06.2021 року №0109-329, з метою ефективного використання бюджетних коштів просимо
розглянути та погодити внесення змін до бюджету громади на поточний рік,
а саме:
1. Збільшити доходи загального фонду бюджету громади на суму
36 096 095,00 гривень, а саме:

41032300

41035500

Субвенція з державного бюджету місцевим
бюджетам на реалізацію інфраструктурних
проектів та розвиток об’єктів соціальнокультурної сфери
Субвенція з державного бюджету місцевим
бюджетам
на
реалізацію
заходів,

25 000 000,00

250 000,00

41051400

41055000

спрямованих на підвищення доступності
широкосмугового доступу до Інтернету в
сільській місцевості
Субвенція з місцевого бюджету на
забезпечення якісної, сучасної та доступної
загальної середньої освіти "Нова українська
школа" за рахунок відповідної субвенції з
державного бюджету
Субвенція з місцевого бюджету на
здійснення підтримки окремих закладів та
заходів у системі охорони здоров’я за
рахунок відповідної субвенції з державного
бюджету

6 063 695,00

4 782 400,00

2. Збільшити видатки загального фонду бюджету громади на суму
9 712 966,00 гривень, а саме:

КПКВК
МБ
0217540
КЕКВ
2282

КПКВК
МБ
0611182
КЕКВ
2210

КПКВК
МБ
0712144
КЕКВ
2730

Головному розпоряднику бюджетних коштів
– Виконавчому комітету Хмельницької
міської ради, з них на:

250 000,00

Реалізацію
заходів,
спрямованих
на
підвищення доступності широкосмугового
доступу до Інтернету в сільській місцевості

250 000,00

Головному розпоряднику бюджетних коштів
–
Департаменту
освіти
та
науки
Хмельницької міської ради, з них на:
Виконання
заходів,
спрямованих
на
забезпечення якісної, сучасної та доступної
загальної середньої освіти "Нова українська
школа" за рахунок субвенції з державного
бюджету місцевим бюджетам, в тому числі
на закупівлю:
- сучасних меблів для початкових класів
нової української школи – 3 266 455,00 грн;
- засобів навчання та обладнання (крім
комп’ютерного) для учнів початкових
класів,
що
навчаються
за
новими
методиками відповідно до Концепції «Нова
українська школа» – 1 414 111,00 гривень.
Головному розпоряднику бюджетних коштів
–
управлінню
охорони
здоров’я
Хмельницької міської ради, з них на:
Здійснення підтримки окремих закладів та
заходів у системі охорони здоров’я за
рахунок відповідної субвенції з державного
бюджету (на лікування хворих на цукровий
діабет інсуліном та нецукровий діабет
десмопресином)

4 680 566,00

4 680 566,00

4 782 400,00

4 782 400,00

3. Збільшити видатки спеціального фонду бюджету громади на суму
26 383 129,00 гривень, а саме:

КПКВК
МБ
1515043
КЕКВ
3122

КПКВК
МБ
0611182
КЕКВ
3110

Головному розпоряднику бюджетних коштів
– Управлінню капітального будівництва
Хмельницької міської ради, з них на:

25 000 000,00

Будівництво палацу спорту по
Прибузькій, 5/1а, в м. Хмельницькому

25 000 000,0

вул.

Головному розпоряднику бюджетних коштів
–
Департаменту
освіти
та
науки
Хмельницької міської ради, з них на:
Виконання
заходів,
спрямованих
на
забезпечення якісної, сучасної та доступної
загальної середньої освіти "Нова українська
школа" за рахунок субвенції з державного
бюджету місцевим бюджетам, в тому числі
на закупівлю:
- комп’ютерного
обладнання
для
початкових класів – 949 009,00 грн;
- комп’ютерного та мультимедійного
обладнання, пристосувань для навчальних
кабінетів, засобів навчання, у тому числі
навчально-методичної
та
навчальної
літератури, зошитів з друкованою основою,
у тому числі їх електронних версій та з
аудіосупроводом, для закладів загальної
середньої освіти, що є учасниками
всеукраїнського інноваційного освітнього
проекту
за
темою
“Розроблення
і
впровадження
навчально-методичного
забезпечення
для
закладів
загальної
середньої освіти в умовах реалізації
Державного стандарту базової середньої
освіти” – 434 120,00 гривень.

1 383 129,00

1 383 129,00

4. По головному розпоряднику бюджетних коштів – Департаменту
освіти та науки Хмельницької міської ради здійснити перерозподіл коштів
загального фонду за КПКВК МБ 0611021:
- у зв’язку із необхідністю проведення поточного ремонту укосів
НВК №4 в сумі 30 000,00 грн та оплати послуг за виготовлення технічного
паспорту нового корпусу НВО №1 в сумі 31 000,00 грн, за рахунок
зменшення призначень по КЕКВ 2210 в сумі 61 000,00 грн передбачених на
придбання з розрахунку 250,00 грн на учня, збільшити призначення на
аналогічну суму по КЕКВ 2240 для оплати вищевказаних робіт;
- у зв’язку із необхідністю придбання трифазних лічильників
електроенергії та трансформаторів струму для СЗОШ №29, за рахунок
зменшення призначень по КЕКВ 2240 в сумі 12 263,00 грн передбачених на
проведення поточного ремонту лічильників, збільшити призначення на
аналогічну суму по КЕКВ 2210 для придбання вищевказаного обладнання.
5. По головному розпоряднику бюджетних коштів – управлінню
транспорту та зв’язку Хмельницької міської ради у зв’язку із необхідністю
забезпечення головних-спеціалістів – інспекторів з паркування форменим
одягом для належного виконання функціональних обов’язків, здійснити за

КПКВК МБ 1910160 перерозподіл коштів загального фонду по КЕКВ 2210, а
саме: за рахунок зменшення економії призначень в сумі 16 370,00 грн, яка
утворилась в результаті проведення закупівель мобільного принтеру,
відеореєстратору та іншого інвентарю, збільшити призначення на
аналогічну суму для придбання форменого одягу.
В обговоренні взяли участь: Я.Каюк, О.Василишин, Л.Головко, В.Пекарський, А.Ярова.
СЛУХАЛИ:
Я Каюка – голову Які будуть запитання? (Немає). Поставив на голосування пропозицію
комісії
підтримати звернення начальника фінансового управління – С.Ямчука та
погодити внести зміни до бюджету міської територіальної громади на
поточний рік.
ГОЛОСУВАЛИ:

За – 5, Проти – 0, Утрим. – 0, Не голос. – 0.ПРИЙНЯТО

ВИРІШИЛИ:

Внести зміни до бюджету Хмельницької міської територіальної громади на
поточний рік, а саме:
1. Збільшити доходи загального фонду бюджету громади на суму
36 096 095,00 гривень, а саме:

41032300

41035500

41051400

41055000

Субвенція з державного бюджету місцевим
бюджетам на реалізацію інфраструктурних
проектів та розвиток об’єктів соціальнокультурної сфери
Субвенція з державного бюджету місцевим
бюджетам
на
реалізацію
заходів,
спрямованих на підвищення доступності
широкосмугового доступу до Інтернету в
сільській місцевості
Субвенція з місцевого бюджету на
забезпечення якісної, сучасної та доступної
загальної середньої освіти "Нова українська
школа" за рахунок відповідної субвенції з
державного бюджету
Субвенція з місцевого бюджету на
здійснення підтримки окремих закладів та
заходів у системі охорони здоров’я за
рахунок відповідної субвенції з державного
бюджету

25 000 000,00

250 000,00

6 063 695,00

4 782 400,00

2. Збільшити видатки загального фонду бюджету громади на суму
9 712 966,00 гривень, а саме:

КПКВК
МБ
0217540
КЕКВ
2282

Головному розпоряднику бюджетних коштів
– Виконавчому комітету Хмельницької
міської ради, з них на:

250 000,00

Реалізацію
заходів,
спрямованих
на
підвищення доступності широкосмугового
доступу до Інтернету в сільській місцевості

250 000,00

Головному розпоряднику бюджетних коштів
–
Департаменту
освіти
та
науки
Хмельницької міської ради, з них на:

4 680 566,00

КПКВК
МБ
0611182
КЕКВ
2210

КПКВК
МБ
0712144
КЕКВ
2730

Виконання
заходів,
спрямованих
на
забезпечення якісної, сучасної та доступної
загальної середньої освіти "Нова українська
школа" за рахунок субвенції з державного
бюджету місцевим бюджетам, в тому числі
на закупівлю:
- сучасних меблів для початкових класів
нової української школи – 3 266 455,00 грн;
- засобів навчання та обладнання (крім
комп’ютерного) для учнів початкових
класів,
що
навчаються
за
новими
методиками відповідно до Концепції «Нова
українська школа» – 1 414 111,00 гривень.
Головному розпоряднику бюджетних коштів
–
управлінню
охорони
здоров’я
Хмельницької міської ради, з них на:
Здійснення підтримки окремих закладів та
заходів у системі охорони здоров’я за
рахунок відповідної субвенції з державного
бюджету (на лікування хворих на цукровий
діабет інсуліном та нецукровий діабет
десмопресином)

4 680 566,00

4 782 400,00

4 782 400,00

3. Збільшити видатки спеціального фонду бюджету громади на суму
26 383 129,00 гривень, а саме:

КПКВК
МБ
1515043
КЕКВ
3122

КПКВК
МБ
0611182
КЕКВ
3110

Головному розпоряднику бюджетних коштів
– Управлінню капітального будівництва
Хмельницької міської ради, з них на:

25 000 000,00

Будівництво палацу спорту по
Прибузькій, 5/1а, в м. Хмельницькому

25 000 000,0

вул.

Головному розпоряднику бюджетних коштів
–
Департаменту
освіти
та
науки
Хмельницької міської ради, з них на:
Виконання
заходів,
спрямованих
на
забезпечення якісної, сучасної та доступної
загальної середньої освіти "Нова українська
школа" за рахунок субвенції з державного
бюджету місцевим бюджетам, в тому числі
на закупівлю:
- комп’ютерного
обладнання
для
початкових класів – 949 009,00 грн;
- комп’ютерного та мультимедійного
обладнання, пристосувань для навчальних
кабінетів, засобів навчання, у тому числі
навчально-методичної
та
навчальної
літератури, зошитів з друкованою основою,
у тому числі їх електронних версій та з
аудіосупроводом, для закладів загальної
середньої освіти, що є учасниками
всеукраїнського інноваційного освітнього
проекту
за
темою
“Розроблення
і

1 383 129,00

1 383 129,00

впровадження
навчально-методичного
забезпечення
для
закладів
загальної
середньої освіти в умовах реалізації
Державного стандарту базової середньої
освіти” – 434 120,00 гривень.
4. По головному розпоряднику бюджетних коштів – Департаменту
освіти та науки Хмельницької міської ради здійснити перерозподіл коштів
загального фонду за КПКВК МБ 0611021:
- у зв’язку із необхідністю проведення поточного ремонту укосів
НВК №4 в сумі 30 000,00 грн та оплати послуг за виготовлення технічного
паспорту нового корпусу НВО №1 в сумі 31 000,00 грн, за рахунок
зменшення призначень по КЕКВ 2210 в сумі 61 000,00 грн передбачених на
придбання з розрахунку 250,00 грн на учня, збільшити призначення на
аналогічну суму по КЕКВ 2240 для оплати вищевказаних робіт;
- у зв’язку із необхідністю придбання трифазних лічильників
електроенергії та трансформаторів струму для СЗОШ №29, за рахунок
зменшення призначень по КЕКВ 2240 в сумі 12 263,00 грн передбачених на
проведення поточного ремонту лічильників, збільшити призначення на
аналогічну суму по КЕКВ 2210 для придбання вищевказаного обладнання.
5. По головному розпоряднику бюджетних коштів – управлінню
транспорту та зв’язку Хмельницької міської ради у зв’язку із необхідністю
забезпечення головних-спеціалістів – інспекторів з паркування форменим
одягом для належного виконання функціональних обов’язків, здійснити за
КПКВК МБ 1910160 перерозподіл коштів загального фонду по КЕКВ 2210, а
саме: за рахунок зменшення економії призначень в сумі 16 370,00 грн, яка
утворилась в результаті проведення закупівель мобільного принтеру,
відеореєстратору та іншого інвентарю, збільшити призначення на
аналогічну суму для придбання форменого одягу.
Голова комісії

Я.КАЮК

Секретар комісії

О.ВАСИЛИШИН

