ПРОТОКОЛ №25
засідання постійної комісії з питань планування, бюджету, фінансів та
децентралізації
01 жовтня 2021 року
Місце проведення: зелена зала.
Всього: 6 членів комісії.
Присутні: Василишин, Л. Головко, В. Пекарський, А. Ярова.
Відсутні: Я. Каюк, Б. Лукашук.
Запрошені: Д.Ковтун – заступник начальника фінансового управління

13.30

ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1.
Про розгляд звернення фінансового управління щодо внесення змін до бюджету
Хмельницької міської територіальної громади на поточний рік.
1.СЛУХАЛИ:
Л.Головко
–
заступника
голови комісії
ВИСТУПИЛИ:
Д.Ковтун
–
заступник
начальника
фінансового
управління

На розгляд комісії надійшло звернення фінансового управління щодо
внесення змін до бюджету Хмельницької міської територіальної громади
на поточний рік, пропоную надати слово заступнику начальника
фінансового управління Д.Ковтуну, немає заперечень? (Немає).
У відповідності пунктів 15, рішення 2-ї сесії Хмельницької міської ради
від 23.12.2020 року № 14 «Про бюджет Хмельницької міської
територіальної громади на 2021 рік», згідно звернення управління
транспорту та зв’язку Хмельницької міської ради від 29.09.2021 року
№ 01-09-534, з метою ефективного використання бюджетних коштів,
просимо розглянути та погодити внесення змін до бюджету громади на
поточний рік, а саме:
По головному розпоряднику бюджетних коштів – управлінню
транспорту та зв’язку Хмельницької міської ради, у зв’язку із
необхідністю забезпечення належного виконання функціональних
обов’язків головних спеціалістів – інспекторів з паркування по
відправленню порушникам постанов про накладення адміністративного
стягнення, здійснити перерозподіл призначень загального фонду за
КПКВК МБ 1910160 шляхом зменшення призначень по КЕКВ 2210 в
сумі 16 463,00 грн, передбачених на придбання меблів, та збільшення
призначень на відповідну суму по КЕКВ 2240 для оплати послуг з
пересилання поштових відправлень.

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

–

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

ГОЛОСУВАЛИ: За – 4, Проти – 0, Утрим. – 0, Не голос. – 0. ПРИЙНЯТО.
ВИРІШИЛИ:

Погодити внесення змін до бюджету громади на поточний рік, а саме:
управлінню транспорту та зв’язку Хмельницької міської ради, у зв’язку із

необхідністю забезпечення належного виконання функціональних
обов’язків головних спеціалістів – інспекторів з паркування по
відправленню порушникам постанов про накладення адміністративного
стягнення, здійснити перерозподіл призначень загального фонду за
КПКВК МБ 1910160 шляхом зменшення призначень по КЕКВ 2210 в сумі
16 463,00 грн, передбачених на придбання меблів, та збільшення
призначень на відповідну суму по КЕКВ 2240 для оплати послуг з
пересилання поштових відправлень.
Заступник голови комісії

Л.ГОЛОВКО

Секретар комісії

О. ВАСИЛИШИН

