ПРОТОКОЛ № 30
засідання постійної комісії з питань планування, бюджету, фінансів та
децентралізації
12 листопада 2021 року
Місце проведення: сесійна зала
Всього: 6 членів комісії.
Присутні: Б. Лукашук, А. Ярова, Л. Головко, Я. Каюк.
Відсутні: О. Василишин, В. Пекарський.
Запрошені: С. Ямчук –начальник фінансового управління
Головує на засіданні: Я. Каюк - голова комісії.

13.30

ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1.
Про розгляд звернення фінансового управління щодо внесення змін до бюджету
Хмельницької міської територіальної громади на поточний рік.
СЛУХАЛИ:
Я. Каюка –
голову комісії
ВИСТУПИЛИ:
С.
Ямчук
–
начальник
фінансового
управління

На розгляд комісії надійшло звернення фінансового управління щодо
внесення змін до бюджету Хмельницької міської територіальної
громади на поточний рік, пропоную надати слово начальнику
фінансового управління С. Ямчуку, немає заперечень? (Немає).
У відповідності до пунктів 15 та 20 рішення 2-ї сесії Хмельницької
міської ради від 23.12.2020 року № 14 «Про бюджет Хмельницької
міської територіальної громади на 2021 рік», згідно розпорядження
Кабінету Міністрів України від 28.10.2021 року № 1368-р «Про
внесення змін у додаток до розпорядження Кабінету Міністрів України
від 31 травня 2021 р. № 527 «Про затвердження розподілу обсягу
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на розвиток
спортивної інфраструктури у 2021 році»», згідно звернення управління
охорони здоров’я міської ради від 02.11.2021 року № 01-07-1186,
звернення виконавчого комітету Хмельницької міської ради від
12.11.2021 року, 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 32 955 840,00 гривень, а саме:
Субвенція з державного бюджету
місцевим бюджетам на розвиток
41035700
32 955 840,00
спортивної інфраструктури
2. Збільшити видатки спеціального фонду бюджету громади на
суму 32 955 840,00 гривень, а саме:
Головному розпоряднику бюджетних
коштів – управлінню капітального
32 955 840,00
будівництва Хмельницької міської
ради, з них на:
КПКВК
МБ
Будівництво Палацу спорту по вул.
32 955 840,00
1515043 Прибузькій, 5/1а, у м. Хмельницькому
КЕКВ

3122
3. По головному розпоряднику бюджетних коштів –
управлінню охорони здоров’я Хмельницької міської ради, у зв’язку із
необхідністю проведення розрахунків за послуги з постачання
електричної енергії та недопущення виникнення кредиторської
заборгованості, за рахунок економії призначень загального фонду в
сумі 20 000,00 грн за КПВК МБ 0712151 «Забезпечення діяльності
інших закладів у сфері охорони здоров’я» по КЕКВ 2240, передбачених
на оплату поточних послуг, збільшити на відповідну суму призначення
по КЕКВ 2273 для оплати електроенергії.
4. По головному розпоряднику бюджетних коштів –
виконавчому комітету
Хмельницької міської ради, у зв’язку з
необхідністю забезпечення безперебійної роботи структурних
підрозділів Хмельницької міської ради, за рахунок зменшення
призначень загального фонду в сумі 319 463,00 грн за
КПКВК МБ 0210150 по КЕКВ 2240, передбачених на оплату поточних
послуг, збільшити на відповідну суму призначення по КЕКВ 2210 для
придбання: бензину А 95, дизельного палива – 276 463,00 грн,
рекламних конструкцій (ролл-ап) (6 шт.) – 18 000,00 грн, запасних
частин та комплектуючих до автомобілів – 25 000,00 гривень.

В обговоренні взяли участь: Я. Каюк, Л. Головко, Б. Лукашук, А. Ярова.
Я. Каюк - голова
комісії

Які будуть запитання? (Немає). Поставив 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:
1. Збільшити доходи загального фонду бюджету громади на суму
32 955 840,00 гривень, а саме:
Субвенція з державного бюджету
місцевим бюджетам на розвиток
41035700
32 955 840,00
спортивної інфраструктури
2. Збільшити видатки спеціального фонду бюджету громади
на суму 32 955 840,00 гривень, а саме:
Головному
розпоряднику
бюджетних коштів – управлінню
32 955 840,00
капітального
будівництва
Хмельницької міської ради, з них на:

КПКВК
МБ
1515043
КЕКВ
3122

Будівництво Палацу спорту по вул.
Прибузькій,
5/1а,
у 32 955 840,00
м. Хмельницькому

3. По головному розпоряднику бюджетних коштів – управлінню
охорони здоров’я
Хмельницької міської ради, у зв’язку із
необхідністю проведення розрахунків за послуги з постачання
електричної енергії та недопущення виникнення кредиторської
заборгованості, за рахунок економії призначень загального фонду в
сумі 20 000,00 грн за КПВК МБ 0712151 «Забезпечення діяльності
інших закладів у сфері охорони здоров’я» по КЕКВ 2240,
передбачених на оплату поточних послуг, збільшити на відповідну
суму призначення по КЕКВ 2273 для оплати електроенергії.
4. По головному розпоряднику бюджетних коштів – виконавчому
комітету Хмельницької міської ради, у зв’язку з необхідністю
забезпечення безперебійної роботи структурних підрозділів
Хмельницької міської ради, за рахунок зменшення призначень
загального фонду в сумі 319 463,00 грн за КПКВК МБ 0210150 по
КЕКВ 2240, передбачених на оплату поточних послуг, збільшити на
відповідну суму призначення по КЕКВ 2210 для придбання: бензину
А 95, дизельного палива – 276 463,00 грн, рекламних конструкцій
(ролл-ап) (6 шт.) – 18 000,00 грн, запасних частин та комплектуючих
до автомобілів – 25 000,00 гривень.

Голова комісії

Я. КАЮК

Секретар комісії

О.ВАСИЛИШИН

