ПРОТОКОЛ № 31
засідання постійної комісії з питань планування, бюджету, фінансів та
децентралізації
25 листопада 2021 року
Місце проведення: сесійна зала
Всього: 6 членів комісії.
Присутні: О. Василишин, Б. Лукашук, А. Ярова, Л. Головко, Я. Каюк.
Відсутні: В. Пекарський.
Запрошені: С. Ямчук –начальник фінансового управління
Головує на засіданні: Я. Каюк - голова комісії.

15.30

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 рішення
виконавчого комітету від 25.11.2021 року «Про перерозподіл
бюджетних призначень у 2021 році», звернень управління комунальної
інфраструктури від 18.11.2021 року № 759, управління з питань
екології та контролю за благоустроєм від 27.10.211 року № 1022/01-14,
метою ефективного використання бюджетних коштів просимо
розглянути та погодити внесення змін до бюджету громади на
поточний рік, а саме:
1. По головному розпоряднику бюджетних коштів – Департаменту
освіти та науки Хмельницької міської ради погодити перерозподіл
видатків загального фонду за кодами програмної класифікації видатків,
а саме:
1.1. збільшити призначення передбачені за:
КПКВК МБ 0611010 «Надання дошкільної освіти» на оплату
електроенергії (КЕКВ 2273) в сумі 845 000,00 грн;
КПКВК МБ 0611021 «Надання загальної середньої освіти
закладами загальної середньої освіти» на придбання продуктів
харчування (КЕКВ 2230) в сумі 1 919 329,00 грн, на оплату
електроенергії (КЕКВ 2273) в сумі 560 000,00 грн;
КПКВК МБ 0611022 «Надання загальної середньої освіти
спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які
потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку» на оплату
праці (КЕКВ 2111) в сумі 1 717 500,00 грн з нарахуваннями
(КЕКВ 2120) в сумі 362 100,00 грн, на оплату електроенергії
(КЕКВ 2273) в сумі 12 000,00 грн;
КПКВК МБ 0611151 «Забезпечення діяльності інклюзивноресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету» на оплату

праці (КЕКВ 2111) в сумі 55 000,00 грн з нарахуваннями (КЕКВ 2120) в
сумі 12 300,00 грн;
КПКВК МБ 0611070 «Надання позашкільної освіти закладами
позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми» на оплату
праці (КЕКВ 2111) в сумі 120 300,00 грн на оплату електроенергії
(КЕКВ 2273) в сумі 150 000,00 гривень.
1.2. зменшити призначення передбачені за КПКВК МБ 0611010
«Надання дошкільної освіти» на оплату праці (КЕКВ 2111) в сумі
1 892 800,00 грн з нарахуваннями (КЕКВ 2120) в сумі 1 941 400,00 грн,
придбання продуктів харчування (КЕКВ 2230) – 1 919 329,00 гривень.
2. По головному розпоряднику бюджетних коштів – управлінню
комунальної інфраструктури Департаменту інфраструктури міста
Хмельницької міської ради, у зв’язку із необхідністю оплати послуг з
публікації інформаційних матеріалів (оголошення в газетах) та
консультаційних послуг з питань визначення вартості будівництва ПК
«АВК-5», а також для придбання офісних меблів,
здійснити
перерозподіл коштів по загальному фонду по КПКВК МБ 1410160
«Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві),
селищах, селах, територіальних громадах»:
- за КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)», а саме: збільшити
призначення на інші послуги (інформаційна продукція і т.п) на суму
12 000,0 грн та на оплату програмного комплексу «АВК -5» на суму
5 300,0 грн, за рахунок зменшення призначень на ремонт комп”ютерної
техніки в сумі 6 820,0 грн, на заправку та відновлення картриджів в
сумі 5 433,0 грн, охорону приміщень та відеозв”язок в сумі 4 150,0 грн,
страхування автомобіля в сумі 897,0 гривень;
- за КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» за
рахунок економії коштів на придбання паливно-мастильних матеріалів
в сумі 27 700,0 грн, збільшити призначення на придбання офісних
меблів та крісла в кабінет начальника на аналогічну суму.
3. По головному розпоряднику бюджетних коштів – управлінню з
питань екології та контролю за благоустроєм Хмельницької міської
ради, з метою проведення заходів щодо пропаганди охорони
навколишнього природного середовища (видання друкованої
продукції, розроблення макетів, виготовлення банерів), здійснити
перерозподіл коштів по загальному фонду по КПКВК МБ 2818330
«Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів», а
саме: збільшити призначення по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім
комунальних)» на суму 22 550,0 грн, за рахунок зменшення призначень
по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» на
аналогічну суму.
4. По головному розпоряднику бюджетних коштів –
Департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради в межах
затверджених призначень загального фонду здійснити перерозподіл:
- за КПКВК МБ 0611021 «Надання загальної середньої освіти
закладами загальної середньої освіти» за рахунок зменшення економії
призначень на оплату теплопостачання (КЕКВ 2271) в сумі
180 000,00 грн, збільшити на аналогічну суму призначення для оплати
електроенергії (КЕКВ 2273);
- за КПКВК МБ 0611091 «Підготовка кадрів закладами
професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти
за рахунок коштів місцевого бюджету» за рахунок зменшення економії

призначень для виплати стипендій (КЕКВ 2720) в сумі 200 000,00 грн,
збільшити на аналогічну суму призначення для придбання
металопластикових вікон ВПУ № 4 (КЕКВ 2210).
В обговоренні взяли участь: О. Василишин, 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 – 5, Проти – 0, Утрим. – 0, Не голос. – 0. ПРИЙНЯТО.

ВИРІШИЛИ:

Погодити внесення змін до бюджету громади на поточний рік, а
саме:
1. По головному розпоряднику бюджетних коштів – Департаменту
освіти та науки Хмельницької міської ради погодити перерозподіл
видатків загального фонду за кодами програмної класифікації
видатків, а саме:
1.1. збільшити призначення передбачені за:
КПКВК МБ 0611010 «Надання дошкільної освіти» на оплату
електроенергії (КЕКВ 2273) в сумі 845 000,00 грн;
КПКВК МБ 0611021 «Надання загальної середньої освіти
закладами загальної середньої освіти» на придбання продуктів
харчування (КЕКВ 2230) в сумі 1 919 329,00 грн, на оплату
електроенергії (КЕКВ 2273) в сумі 560 000,00 грн;
КПКВК МБ 0611022 «Надання загальної середньої освіти
спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які
потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку» на
оплату праці (КЕКВ 2111) в сумі 1 717 500,00 грн з нарахуваннями
(КЕКВ 2120) в сумі 362 100,00 грн, на оплату електроенергії
(КЕКВ 2273) в сумі 12 000,00 грн;
КПКВК МБ 0611151 «Забезпечення діяльності інклюзивноресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету» на
оплату праці (КЕКВ 2111) в сумі 55 000,00 грн з нарахуваннями
(КЕКВ 2120) в сумі 12 300,00 грн;
КПКВК МБ 0611070 «Надання позашкільної освіти закладами
позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми» на
оплату праці (КЕКВ 2111) в сумі 120 300,00 грн на оплату
електроенергії (КЕКВ 2273) в сумі 150 000,00 гривень.
1.2. зменшити
призначення
передбачені
за
КПКВК МБ 0611010 «Надання дошкільної освіти» на оплату праці
(КЕКВ 2111) в сумі 1 892 800,00 грн з нарахуваннями (КЕКВ 2120)
в сумі 1 941 400,00 грн, придбання продуктів харчування
(КЕКВ 2230) – 1 919 329,00 гривень.
2. По головному розпоряднику бюджетних коштів –
управлінню
комунальної
інфраструктури
Департаменту
інфраструктури міста Хмельницької міської ради, у зв’язку із
необхідністю оплати послуг з публікації інформаційних матеріалів
(оголошення в газетах) та консультаційних послуг з питань

визначення вартості будівництва ПК «АВК-5», а також для
придбання офісних меблів, здійснити перерозподіл коштів по
загальному фонду по КПКВК МБ 1410160 «Керівництво і
управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах,
селах, територіальних громадах»:
- за КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)», а саме:
збільшити призначення на інші послуги (інформаційна продукція і
т.п) на суму 12 000,0 грн та на оплату програмного комплексу
«АВК -5» на суму 5 300,0 грн, за рахунок зменшення призначень на
ремонт комп”ютерної техніки в сумі 6 820,0 грн, на заправку та
відновлення картриджів в сумі 5 433,0 грн, охорону приміщень та
відеозв”язок в сумі 4 150,0 грн, страхування автомобіля в сумі
897,0 гривень;
- за КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» за
рахунок економії коштів на придбання паливно-мастильних
матеріалів в сумі 27 700,0 грн, збільшити призначення на
придбання офісних меблів та крісла в кабінет начальника на
аналогічну суму.
3. По головному розпоряднику бюджетних коштів –
управлінню з питань екології та контролю за благоустроєм
Хмельницької міської ради, з метою проведення заходів щодо
пропаганди охорони навколишнього природного середовища
(видання друкованої продукції, розроблення макетів, виготовлення
банерів), здійснити перерозподіл коштів по загальному фонду по
КПКВК МБ 2818330 «Інша діяльність у сфері екології та охорони
природних ресурсів», а саме: збільшити призначення по КЕКВ
2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» на суму 22 550,0 грн, за
рахунок зменшення призначень по КЕКВ 2210 «Предмети,
матеріали, обладнання та інвентар» на аналогічну суму.
4. По головному розпоряднику бюджетних коштів –
Департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради в межах
затверджених
призначень
загального
фонду
здійснити
перерозподіл:
- за КПКВК МБ 0611021 «Надання загальної середньої освіти
закладами загальної середньої освіти» за рахунок зменшення
економії призначень на оплату теплопостачання (КЕКВ 2271) в
сумі 180 000,00 грн, збільшити на аналогічну суму призначення для
оплати електроенергії (КЕКВ 2273);
- за КПКВК МБ 0611091 «Підготовка кадрів закладами
професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами
освіти за рахунок коштів місцевого бюджету» за рахунок
зменшення економії призначень для виплати стипендій
(КЕКВ 2720) в сумі 200 000,00 грн, збільшити на аналогічну суму
призначення для придбання металопластикових вікон ВПУ № 4
(КЕКВ 2210);

Голова комісії

Я. КАЮК

Секретар комісії

О.ВАСИЛИШИН

