ПРОТОКОЛ № 21
засідання постійної комісії з питань планування, бюджету, фінансів та децентралізації
30 липня 2021 року

13.15

Місце проведення: зелена зала.
Всього: 6 членів комісії.
Присутні: Василишин, Л. Головко, В. Пекарський, А. Ярова.
Відсутні: Я.Каюк, Б. Лукашук.
Запрошені: П. Мот – заступник начальника фінансового управління.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1. Про розгляд звернення фінансового управління щодо внесення змін до бюджету
Хмельницької міської територіальної громади на поточний рік.
1. СЛУХАЛИ:
Л.Головко
На розгляд комісії надійшло звернення фінансового управління щодо
заступника голови внесення змін до бюджету Хмельницької міської територіальної громади на
комісії
поточний рік, пропоную надати слово заступнику начальника фінансового
управління П. Мот, немає заперечень? (Немає).
ВИСТУПИЛИ:
П.Мот– заступник
начальника
фінансового
управління

У відповідності до пункту 15 рішення другої сесії Хмельницької
міської ради від 23.12.2020 року №14 «Про бюджет Хмельницької міської
територіальної громади на 2021 рік», враховуючи звернення Департаменту
освіти та науки Хмельницької міської ради від 02.07.2021 року №01-22/1517,
від 21.07.2021 року №01-22/1651, від 27.07.2021 року №01-22/1689,
управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської
ради від 16.07.2021 року №9026, від 28.07.2021 року №9322, управління
молоді та спорту Хмельницької міської ради від 22.07.2021 року №392/0119, від 29.07.2021 року №404/01-19 та управління житлової політики і майна
департаменту інфраструктури міста Хмельницької міської ради від
15.07.2021 року №341/03-15, від 16.07.2021 року №350/03-15, 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 здійснити
перерозподіл коштів:
1.1. загального фонду за КПКВК МБ 0611021 по КЕКВ 2240:
- у зв’язку із необхідністю оплати послуг по поточному ремонту та
технічному обслуговуванню автобуса (АС-Р32053-07 МРІЯ, номер
ВХ8038ВН) Водичківської гімназії, за рахунок зменшення призначень в сумі
25 971,00 грн передбачених на відшкодування послуг з перевезення дітей
сіл Малашівці-Волиця, збільшити призначення на аналогічну суму для
оплати вказаних послуг з ремонту та обслуговування автобуса;
- у зв’язку із введенням в експлуатацію новозбудованого корпусу
НВК №10 та необхідністю оплати послуг з обслуговування системи
пожежної сигналізації та індивідуального теплового пункту, за рахунок
зменшення економії призначень в сумі 10502,00 грн, передбачених для
поточного ремонту стадіону ЗОШ I ступеня №4 та зменшення призначень
в сумі 8 098,00 грн, передбачених на відшкодування послуг з перевезення
дітей сіл Малашівці-Волиця, збільшити призначення на суму 15 000,00 грн
для оплати послуг з обслуговування системи пожежної сигналізації та на

суму 3 600,00 грн для оплати послуг з обслуговування індивідуального
теплового пункту по НВК №10;
1.2. спеціального фонду: за КПКВК МБ 0611070 по КЕКВ 3110, у
зв’язку із низькою енергоефективністю котла пароварильного КПЄ-100
згідно висновку відділу енергоменеджменту, за рахунок зменшення
призначень в сумі 27 320,00 грн, передбачених на придбання зазначеного
котла, збільшити призначення на аналогічну суму для придбання
індукційної плити Теhma.
2. По головному розпоряднику бюджетних коштів – управлінню
праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради
здійснити за перерозподіл коштів:
- загального фонду: за КПКВК МБ 0810160 по КЕКВ 2240 у
зв’язку із необхідністю оплати ремонту комп’ютерної техніки, системи
електроосвітлення та регенерації картриджів, за рахунок зменшення
економії призначень в сумі 49 000,00 грн, яка утворилась в результаті
проведення тендерних закупівель щодо ремонту по вул. Зарічанській, 14/4
для облаштування пункту обміну технічних засобів реабілітації, збільшити
призначення на суму 25 000,00 грн по КЕКВ 2240 для оплати поточного
ремонту комп’ютерної техніки та регенерації картриджів та по КЕКВ 2210
на суму 24 000,00 грн для придбання системи електроосвітлення
(світильники, лампи) в громадську приймальню по вул. Перемоги, 10Б;
- спеціального фонду (бюджету розвитку): за КПКВК МБ 0813242 у
зв’язку з необхідністю виготовлення проєктно-кошторисної документації
для «Будівництва на кладовищі Ракове надгробка на могилі Фарини
Олександра Олександровича, загиблого учасника АТО/ООС» здійснити
перерозподіл коштів за рахунок зменшення призначень по КЕКВ 3131 в сумі
5 000,0 грн, передбачених на проведення безоплатного капітального ремонту
(проведення газопостачання у житлові будинки та заміни непридатного до
використання газового обладнання найбільш малозахищеним верствам
населення) збільшити призначення по КЕКВ 3122 на аналогічну суму.
3. По головному розпоряднику бюджетних коштів –
управлінню молоді та спорту Хмельницької міської ради здійснити
перерозподіл коштів, а саме:
-за КПКВК МБ 1115031 по КЕКВ 3110 у зв’язку із необхідністю
обслуговування спортивних комплексів по вул. Спортивній, 16, Прибузькій,
3,/1, міні футбольного поля та всієї прилеглої території ДЮСШ №3 за
рахунок економії коштів спеціального фонду (бюджет розвитку), яка
утворилась в результаті проведення тендерних закупівель на придбання
спортивного інвентаря, на суму 15 668,0 грн та спрямувати на придбання
бензинової мотокоси на аналогічну суму;
-за КПКВК МБ 1113132 у зв’язку із необхідністю заміни
зношеного обладнання в підлітковому клубі «Мустанг» за рахунок економії
коштів спеціального фонду (бюджет розвитку), яка утворилась в результаті
проведення тендерних закупівель по капітальному ремонту підліткового
клубу «Мустанг» по вул. Старокостянтинівське шосе, 8, по КЕКВ 3132 на
суму 20 000,0 грн збільшити призначення по КЕКВ 3110 на придбання
акустичної системи на суму 6 500,0 грн та комплекту шаф – 13 500,0
гривень.
4.По головному розпоряднику бюджетних коштів – управлінню
житлової політики і майна Хмельницької міської ради здійснити
перерозподіл коштів за КПКВК МБ 1210160 у зв’язку із необхідністю
створення оптимальних кліматичних умов працівникам новоствореного
підрозділу:
-по загальному фонду: по КЕКВ 2240 за рахунок зменшення

економії призначень в сумі 11 548,00 грн, передбачених на заправку та
відновлення картриджів, збільшити призначення на аналогічну суму для
оплати послуг з обслуговування кондиціонерів;
-по спеціальному фонду: по КЕКВ 3110 за рахунок зменшення
економії призначень в сумі 13 950,00 грн, передбачених на придбання
комп’ютерної техніки, збільшити призначення на аналогічну суму для
придбання кондиціонера.
В обговоренні взяли участь: О.Василишин, Л.Головко, В.Пекарський, А.Ярова.
СЛУХАЛИ:
Л.Головко
- Які будуть запитання? (Немає). Поставила на голосування пропозицію
заступника голови підтримати звернення фінансового управління та погодити внести зміни до
комісії
бюджету міської територіальної громади на поточний рік.
ГОЛОСУВАЛИ:
ВИРІШИЛИ:

За – 4, Проти – 0, Утрим. – 0, Не голос. – 0. ПРИЙНЯТО.
1. По головному розпоряднику бюджетних коштів – Департаменту
освіти та науки Хмельницької міської ради здійснити перерозподіл
коштів:
1.1 . загального фонду за КПКВК МБ 0611021 по КЕКВ 2240:
- у зв’язку із необхідністю оплати послуг по поточному ремонту та
технічному обслуговуванню автобуса (АС-Р32053-07 МРІЯ, номер
ВХ8038ВН) Водичківської гімназії, за рахунок зменшення призначень в сумі
25 971,00 грн передбачених на відшкодування послуг з перевезення дітей
сіл Малашівці-Волиця, збільшити призначення на аналогічну суму для
оплати вказаних послуг з ремонту та обслуговування автобуса;
- у зв’язку із введенням в експлуатацію новозбудованого корпусу
НВК №10 та необхідністю оплати послуг з обслуговування системи
пожежної сигналізації та індивідуального теплового пункту, за рахунок
зменшення економії призначень в сумі 10502,00 грн, передбачених для
поточного ремонту стадіону ЗОШ I ступеня №4 та зменшення призначень
в сумі 8 098,00 грн, передбачених на відшкодування послуг з перевезення
дітей сіл Малашівці-Волиця, збільшити призначення на суму 15 000,00 грн
для оплати послуг з обслуговування системи пожежної сигналізації та на
суму 3 600,00 грн для оплати послуг з обслуговування індивідуального
теплового пункту по НВК №10;
1.2.спеціального фонду: за КПКВК МБ 0611070 по КЕКВ 3110, у
зв’язку із низькою енергоефективністю котла пароварильного
КПЄ-100 згідно висновку відділу енергоменеджменту, за рахунок
зменшення призначень в сумі 27 320,00 грн, передбачених на
придбання зазначеного котла, збільшити призначення на
аналогічну суму для придбання індукційної плити Теhma.
2. По головному розпоряднику бюджетних коштів – управлінню праці
та соціального захисту населення Хмельницької міської ради
здійснити за перерозподіл коштів:
- загального фонду: за КПКВК МБ 0810160 по КЕКВ 2240 у
зв’язку із необхідністю оплати ремонту комп’ютерної техніки, системи
електроосвітлення та регенерації картриджів, за рахунок зменшення
економії призначень в сумі 49 000,00 грн, яка утворилась в результаті
проведення тендерних закупівель щодо ремонту по вул. Зарічанській, 14/4
для облаштування пункту обміну технічних засобів реабілітації, збільшити
призначення на суму 25 000,00 грн по КЕКВ 2240 для оплати поточного

ремонту комп’ютерної техніки та регенерації картриджів та по КЕКВ 2210
на суму 24 000,00 грн для придбання системи електроосвітлення
(світильники, лампи) в громадську приймальню по вул. Перемоги, 10Б;
- спеціального фонду (бюджету розвитку): за КПКВК МБ 0813242 у
зв’язку з необхідністю виготовлення проєктно-кошторисної документації
для «Будівництва на кладовищі Ракове надгробка на могилі Фарини
Олександра Олександровича, загиблого учасника АТО/ООС» здійснити
перерозподіл коштів за рахунок зменшення призначень по КЕКВ 3131 в сумі
5 000,0 грн, передбачених на проведення безоплатного капітального ремонту
(проведення газопостачання у житлові будинки та заміни непридатного до
використання газового обладнання найбільш малозахищеним верствам
населення) збільшити призначення по КЕКВ 3122 на аналогічну суму.
3. По головному розпоряднику бюджетних коштів – управлінню молоді
та спорту Хмельницької міської ради здійснити перерозподіл коштів, а
саме:
- за КПКВК МБ 1115031 по КЕКВ 3110 у зв’язку із необхідністю
обслуговування спортивних комплексів по вул. Спортивній, 16, Прибузькій,
3,/1, міні футбольного поля та всієї прилеглої території ДЮСШ №3 за
рахунок економії коштів спеціального фонду (бюджет розвитку), яка
утворилась в результаті проведення тендерних закупівель на придбання
спортивного інвентаря, на суму 15 668,0 грн та спрямувати на придбання
бензинової мотокоси на аналогічну суму;
- за КПКВК МБ 1113132 у зв’язку із необхідністю заміни
зношеного обладнання в підлітковому клубі «Мустанг» за рахунок економії
коштів спеціального фонду (бюджет розвитку), яка утворилась в результаті
проведення тендерних закупівель по капітальному ремонту підліткового
клубу «Мустанг» по вул. Старокостянтинівське шосе, 8, по КЕКВ 3132 на
суму 20 000,0 грн збільшити призначення по КЕКВ 3110 на придбання
акустичної системи на суму 6 500,0 грн та комплекту шаф – 13 500,0
гривень.
4. По головному розпоряднику бюджетних коштів – управлінню
житлової політики і майна Хмельницької міської ради здійснити
перерозподіл коштів за КПКВК МБ 1210160 у зв’язку із необхідністю
створення оптимальних кліматичних умов працівникам новоствореного
підрозділу:
- по загальному фонду: по КЕКВ 2240 за рахунок зменшення
економії призначень в сумі 11 548,00 грн, передбачених на заправку та
відновлення картриджів, збільшити призначення на аналогічну суму для
оплати послуг з обслуговування кондиціонерів;
- по спеціальному фонду: по КЕКВ 3110 за рахунок зменшення
економії призначень в сумі 13 950,00 грн, передбачених на придбання
комп’ютерної техніки, збільшити призначення на аналогічну суму для
придбання кондиціонера.
Заступник голови комісії

Л.ГОЛОВКО

Секретар комісії

О.ВАСИЛИШИН

