ПРОТОКОЛ №34
засідання постійної комісії з питань планування, бюджету, фінансів та децентралізації
21 грудня 2021 року
Місце проведення: зелена зала.
Всього: 6 членів комісії.
Присутні: Я. Каюк, Василишин, Л. Головко, Б. Лукашук, А. Ярова.
Відсутні: В. Пекарський.
Запрошені: С.Ямчук –начальник 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.СЛУХАЛ:
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 розпоряджень Кабінету
Міністрів України від 09.12.2021 року № 1629-р «Про перерозподіл деяких
видатків державного бюджету передбачених Міністерству освіти і науки на
2021 рік», від 09.12.2021 року № 1640-р «Про внесення змін у додаток до
розпорядження Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 року № 622», від
13.12.2021 року № 1647-р «Про розподіл у 2021 році субвенції з державного
бюджету місцевим бюджетам на розвиток комунальної інфраструктури, у
тому числі на придбання комунальної техніки», розпоряджень обласної
державної адміністрації від 14.12.2021 року № 870/2021-р та від 15.12.2021
року № 874/2021-р «Про збільшення обсягу доходів та видатків обласного
бюджету на 2021 рік», звернення управління комунальної інфраструктури
Хмельницької міської ради від 16.12.2021 року № 1495/01-15-04,
Департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради від 07.12.2021
року № 01-22/2844, від 15.12.2021 року № 01-22/2922, від 16.12.2021 року
№ 01-22/2941, № 01-22/2945 та № 01-22/2946, управління транспорту та
зв’язку Хмельницької міської ради від 30.11.2021 року № 01-09-645,
управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської
ради від 10.12.2021 року № 15943, від 15.12.2021 року № 15980, від
17.12.2021 року № 16206, управління житлової політики Хмельницької
міської ради від 08.12.2021 року № 738/03-15, управління архітектури та
містобудування Хмельницької міської ради від 14.12.2021 року № 1082/0118, 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
10 179 586,52 гривень, а саме:
Субвенція з державного бюджету
місцевим
бюджетам
на
розвиток
41032500
3 277 610,0
комунальної інфраструктури, у тому числі на
придбання комунальної техніки

Освітня субвенція з державного бюджету
3 198 800,0
місцевим бюджетам
Субвенція з місцевого бюджету на
виплату грошової компенсації за належні для
отримання жилі приміщення для внутрішньо
переміщених
осіб,
які
захищали
незалежність, суверенітет та територіальну
цілісність України і брали безпосередню
участь в антитерористичній операції,
забезпеченні її проведення, перебуваючи
безпосередньо в районах антитерористичної
операції у період її проведення, у здійсненні
заходів із забезпечення національної безпеки
і оборони, відсічі і стримування збройної
агресії Російської Федерації у Донецькій та
41050600
3 263 393,52
Луганській областях, забезпеченні їх
здійснення, перебуваючи безпосередньо в
районах та у період здійснення зазначених
заходів, та визнані особами з інвалідністю
внаслідок війни III групи відповідно до
пунктів 11 - 14 частини другої статті 7 або
учасниками бойових дій відповідно до
пунктів 19 - 20 частини першої статті 6
Закону України "Про статус ветеранів війни,
гарантії їх соціального захисту", та які
потребують поліпшення житлових умов за
рахунок відповідної субвенції з державного
бюджету
Субвенція з місцевого бюджету на
проектні,
будівельно-ремонтні
роботи,
придбання житла та приміщень для розвитку
сімейних та інших форм виховання,
41050900 наближених до сімейних, підтримку малих
439 783,0
групових будинків та забезпечення житлом
дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського
піклування, осіб з їх числа за рахунок
відповідної субвенції з державного бюджету
2. Зменшити доходи загального фонду бюджету громади на 160 999,00
гривень, а саме:
Субвенція з державного бюджету
місцевим бюджетам на реалізацію заходів,
41035500 спрямованих на підвищення доступності
160 999,0
широкосмугового доступу до Інтернету в
сільській місцевості
3. Збільшити видатки загального фонду бюджету громади на суму
6 476 410,00 гривень, а саме:
Головному розпоряднику бюджетних
коштів – Департаменту освіти та науки 3 198 800,00
Хмельницької міської ради, з них на:
КПКВК
Надання загальної середньої освіти
МБ
спеціальними закладами загальної середньої
0611032 освіти для дітей, які потребують корекції
840 000,00
КЕКВ
фізичного та/або розумового розвитку на
2100
оплату праці педагогічних працівників
41033900

(КЕКВ 2111 – 700 000,00 грн) з
нарахуваннями на неї (КЕКВ 2120 –
140 000,00 грн).
Надання загальної середньої освіти
КПКВК
спеціалізованими
закладами
загальної
МБ
середньої
освіти
на
оплату
праці
0611033
2 358 800,00
педагогічних працівників (КЕКВ 2111 –
КЕКВ
1 922 000,00 грн) з нарахуваннями на неї
2100
(КЕКВ 2120 – 436 800,00 грн).
Головному розпоряднику бюджетних
коштів
–
Управлінню
комунальної
3 277 610,00
інфраструктури Хмельницької міської ради,
з них на:
Здійснення комунальним підприємством
по будівництву, ремонту та експлуатації
доріг авансового платежу за договором
фінансового лізингу, предметом якого є
майно:
- тандемний каток з незалежними
гумовими вальцями НАММ HD10 VT (або
еквівалент) – 2 шт.;
КПКВК
- вантажний автомобіль з дубль
МБ
кабіною + маніпулятор (або еквівалент) – 1
1416090
шт.;
3 277 610,00
КЕКВ
- піско-солерозкидач RASCO SOLID
2610
об’ємом 7 м3 в самоскиді Ford Trucks 3542D
DC зі сніжним відвалом (або еквівалент) – 2
шт.;
- трактор
Mahindra
8000
+
фронтальний навантажувач, ківш щелепний,
щітка дорожня, відвал для снігу (або
еквівалент) – 1 шт.;
- екскаватор-навантажувач BOBCAT
B730R (або еквівалент) – 1 штука.
4. Зменшити видатки загального фонду бюджету громади на суму
160 999,00 гривень, а саме:
Головному розпоряднику бюджетних
коштів
–
виконавчому
комітету
160 999,00
Хмельницької міської ради, з них на:
КПКВК
МБ
Реалізація заходів, спрямованих на
0217540 підвищення доступності широкосмугового
160 999,00
КЕКВ
доступу до Інтернету в сільській місцевості
2240
5. Збільшити видатки спеціального фонду бюджету громади на суму
3 703 176,52 гривень, а саме:
Головному розпоряднику бюджетних
коштів – Управлінню праці та соціального
3 703 176,52
захисту населення Хмельницької міської
ради, з них на:
КПКВК
Проектні, будівельно-ремонтні роботи,
МБ
придбання житла та приміщень для розвитку
439 783,00
0816083 сімейних та інших форм виховання,
КЕКВ
наближених до сімейних, та забезпечення

3240

КПКВК
МБ
0813222
КЕКВ
3240

житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених
батьківського піклування, осіб з їх числа
Грошова компенсація за належні для
отримання жилі приміщення для внутрішньо
переміщених
осіб,
які
захищали
незалежність, суверенітет та територіальну
цілісність України і брали безпосередню
участь в антитерористичній операції,
забезпеченні її проведення, перебуваючи
безпосередньо в районах антитерористичної
операції у період її проведення, у здійсненні
заходів із забезпечення національної безпеки
і оборони, відсічі і стримування збройної
агресії Російської Федерації у Донецькій та
Луганській областях, забезпеченні їх
здійснення, перебуваючи безпосередньо в
районах та у період здійснення зазначених
заходів, та визнані особами з інвалідністю
внаслідок війни III групи відповідно
до пунктів 11-14 частини другої статті 7 або
учасниками
бойових
дій
відповідно
до пунктів 19-20 частини першої статті 6
Закону України "Про статус ветеранів війни,
гарантії їх соціального захисту", та які
потребують поліпшення житлових умов.

3 263 393,52

6. По головному розпоряднику бюджетних коштів – фінансовому
управлінню Хмельницької міської ради, у зв’язку із виробничою
необхідністю пов’язаною із збільшенням штатної чисельності, здійснити
перерозподіл призначень загального фонду за КПКВК МБ 3710160 шляхом
зменшення економії призначень по КЕКВ 2120 в сумі 5 000,00 грн,
передбачених на нарахування на заробітну плату, та збільшення призначень
на відповідну суму по КЕКВ 2210 для придбання стаціонарних телефонів та
паперу.
7. По головному розпоряднику бюджетних коштів – Департаменту освіти
та науки Хмельницької міської ради в зв’язку із збільшенням вартості
електроенергії
постачальником
Останньою
Надією
до
6 632,81 грн/1000 кВт, а також враховуючи виробничу необхідність
закладів освіти, в межах затверджених призначень здійснити перерозподіл:
7.1.по загальному фонду:
- за КПКВК МБ 0611021 за рахунок зменшення економії призначень
передбачених на оплату газопостачання (КЕКВ 2274) в сумі 225 500,00 грн
збільшити призначення на відповідну суму для оплати електроенергії
(КЕКВ 2273);
- за КПКВК МБ 0611022 за рахунок зменшення економії призначень
передбачених на оплату теплопостачання (КЕКВ 2271) в сумі 15 000,00 грн
збільшити призначення на відповідну суму для оплати електроенергії
(КЕКВ 2273);
- за КПКВК МБ 0611023 за рахунок зменшення економії призначень
передбачених на оплату теплопостачання (КЕКВ 2271) в сумі 15 600,00 грн
збільшити призначення на відповідну суму для оплати електроенергії
(КЕКВ 2273);

- за КПКВК МБ 0611021, у зв’язку із необхідністю здійснення витрат для
подачі апеляції на рішення Хмельницького окружного адміністративного
суду від 10.11.2021 року адміністрацією Малашовецької початкової школи,
за рахунок зменшення економії призначень передбачених на оплату послуг
з цілодобового спостереження за станом пожежної сигналізації
(КЕКВ 2240) в сумі 3 590,00 грн збільшити призначення на відповідну
суму по КЕКВ 2800;
- за КПКВК МБ 0611021, у зв’язку із необхідністю придбання медикаментів
та медичних засобів для СЗОШ № 30, за рахунок зменшення призначень по
КЕКВ 2210 в сумі 3 255,00 грн передбачених на придбання з розрахунку
250,00 грн на учня, збільшити призначення на аналогічну суму по КЕКВ
2220;
- за КПКВК МБ 0611021 по КЕКВ 2240 за рахунок зменшення залишку
призначень в сумі 43 650,00 грн передбачених на поточний ремонт
прилеглої території ЗОШ № 25, збільшити призначення на аналогічну суму
для оплати послуг вогнезахисного оброблення дерев’яних конструкцій
горищного приміщення СЗОШ № 19;
7.2.по спеціальному фонду за КПКВК МБ 0611021 по КЕКВ 3110 за
рахунок зменшення економії призначень в сумі 49 945,00 грн передбачених
на придбання меблів, технологічного та комп’ютерного обладнання в нові
приміщення НВО № 1, збільшити призначення на аналогічну суму для
придбання спортивного комплексу «Альпініст-спорт»;
8. 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, здійснити перерозподіл призначень
загального фонду за КПКВК МБ 1910160 по КЕКВ 2210 шляхом зменшення
економії призначень в сумі 1 800,00 грн передбачених на придбання
грамот, та збільшення призначень на відповідну суму для придбання
маркованих конвертів та засобу криптографічного захисту інформації
(токена).
9. По головному розпоряднику бюджетних коштів – управлінню праці та
соціального захисту населення Хмельницької міської ради, у зв’язку із
виробничою необхідністю, здійснити перерозподіл призначень загального
фонду:
- за КПКВК МБ 0813241 шляхом зменшення економії призначень по
КЕКВ 2210 в сумі 31 300,00 грн передбачених для рекреаційного центру
«Берег надії» на придбання паливно-мастильних матеріалів, та збільшення
призначень на відповідну суму для оплати послуг по благоустрою
прилеглої території (КЕКВ 2240);
- за КПКВК МБ 0810160 шляхом зменшення економії призначень по
КЕКВ 2800 в сумі 50 000,00 грн передбачених на оплату судових зборів, по
КЕКВ 2210 в сумі 35 000,00 грн передбачених на придбання
канцелярського приладдя, та збільшення призначень на суму 85 000,00 для
оплати послуг по підключенню до загальноміської оптоволоконної
корпоративної мережі, електромонтажних та сантехнічних послуг в
громадській приймальні по вул. Шевченка, 99, послуг по заміні лінолеуму в
громадській приймальні по вул. Інститутській, 18 та послуг технагляду
(КЕКВ 2240);
- за КПКВК МБ 0813242 шляхом зменшення економії призначень по
КЕКВ 2730 в сумі 339 760,00 грн, по КЕКВ 2240 в сумі 45 000,00 грн, по

КЕКВ 2230 в сумі 25 240,00 грн та КЕКВ 2210 в сумі 10 000,00 грн
передбачених на проведення заходів у сфері соціального захисту і
соціального забезпечення, та збільшення призначень по КЕКВ 2730 для
надання одноразової грошової допомоги мешканцям Хмельницької міської
територіальної громади на суму 379 900,00 грн та допомоги на поховання
непрацюючих осіб Хмельницької міської територіальної громади –
40 100,00 гривень.
10. По головному розпоряднику бюджетних коштів – управлінню житлової
політики Хмельницької міської ради, у зв’язку із виробничою
необхідністю, здійснити перерозподіл призначень загального фонду за
КПКВК МБ 1210160:
- по КЕКВ 2210: за рахунок зменшення економії призначень в сумі
5 059,00 грн, передбачених на придбання паперу, збільшити призначення
для придбання паливно-мастильних матеріалів для службового автомобіля
на суму 1 009,00 грн та протипожежного обладнання на суму 4 050,00
гривень;
- по КЕКВ 2240: за рахунок зменшення економії призначень в сумі
3 000,00 грн, передбачених на оплату послуг з виготовлення журналів,
збільшити призначення на відповідну суму для оплати послуг по заправці
та обслуговуванні картриджів.
11. По головному розпоряднику бюджетних коштів – управлінню
архітектури та містобудування Хмельницької міської ради, у зв’язку із
виробничою необхідністю, здійснити перерозподіл призначень загального
фонду за КПКВК МБ 1610160:
- по КЕКВ 2210: за рахунок зменшення економії призначень в сумі
20 325,00 грн, передбачених на придбання запчастин та паливномастильних матеріалів для службового автомобіля, а також господарських
товарів та засобі дезінфекції і захисту, збільшити призначення для
придбання архівного приладдя (стелажів, драбини, інше) на суму
15 000,00 грн, меблів на суму 2 000,00 грн та канцелярського приладдя на
суму 3 325,00 гривень;
- по КЕКВ 2240: за рахунок зменшення економії призначень в сумі
23 100,00 грн, передбачених на оплату послуг ЗМІ та утримання
автомобіля, збільшити призначення на відповідну суму для оплати
експлуатаційних витрат;
- за рахунок зменшення економії призначень по КЕКВ 2800 в сумі
6 600,00 грн передбачених на оплату судових зборів, збільшити
призначення для оплати електроенергії (КЕКВ 2273) на суму 6 000,00 грн,
оплати водопостачання та водовідведення (КЕКВ 2272) на суму 600,00
гривень.
В обговоренні взяли участь: Я.Каюк, О.Василишин, 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. Збільшити доходи загального фонду бюджету громади на суму
10 179 586,52 гривень, а саме:
Субвенція з державного бюджету
місцевим
бюджетам
на
розвиток
41032500
3 277 610,0
комунальної інфраструктури, у тому числі на
придбання комунальної техніки
Освітня субвенція з державного бюджету
41033900
3 198 800,0
місцевим бюджетам
Субвенція з місцевого бюджету на
виплату грошової компенсації за належні для
отримання жилі приміщення для внутрішньо
переміщених
осіб,
які
захищали
незалежність, суверенітет та територіальну
цілісність України і брали безпосередню
участь в антитерористичній операції,
забезпеченні її проведення, перебуваючи
безпосередньо в районах антитерористичної
операції у період її проведення, у здійсненні
заходів із забезпечення національної безпеки
і оборони, відсічі і стримування збройної
агресії Російської Федерації у Донецькій та
41050600
3 263 393,52
Луганській областях, забезпеченні їх
здійснення, перебуваючи безпосередньо в
районах та у період здійснення зазначених
заходів, та визнані особами з інвалідністю
внаслідок війни III групи відповідно до
пунктів 11 - 14 частини другої статті 7 або
учасниками бойових дій відповідно до
пунктів 19 - 20 частини першої статті 6
Закону України "Про статус ветеранів війни,
гарантії їх соціального захисту", та які
потребують поліпшення житлових умов за
рахунок відповідної субвенції з державного
бюджету
Субвенція з місцевого бюджету на
проектні,
будівельно-ремонтні
роботи,
придбання житла та приміщень для розвитку
сімейних та інших форм виховання,
41050900 наближених до сімейних, підтримку малих
439 783,0
групових будинків та забезпечення житлом
дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського
піклування, осіб з їх числа за рахунок
відповідної субвенції з державного бюджету
2. Зменшити доходи загального фонду бюджету громади на 160 999,00
гривень, а саме:
Субвенція з державного бюджету
місцевим бюджетам на реалізацію заходів,
41035500 спрямованих на підвищення доступності
160 999,0
широкосмугового доступу до Інтернету в
сільській місцевості
3. Збільшити видатки загального фонду бюджету громади на суму
6 476 410,00 гривень, а саме:
Головному розпоряднику бюджетних
3 198 800,00
коштів – Департаменту освіти та науки

Хмельницької міської ради, з них на:
Надання загальної середньої освіти
спеціальними закладами загальної середньої
КПКВК
освіти для дітей, які потребують корекції
МБ
фізичного та/або розумового розвитку на
0611032
840 000,00
оплату праці педагогічних працівників
КЕКВ
(КЕКВ 2111 – 700 000,00 грн) з
2100
нарахуваннями на неї (КЕКВ 2120 –
140 000,00 грн).
Надання загальної середньої освіти
КПКВК
спеціалізованими
закладами
загальної
МБ
середньої
освіти
на
оплату
праці
0611033
2 358 800,00
педагогічних працівників (КЕКВ 2111 –
КЕКВ
1 922 000,00 грн) з нарахуваннями на неї
2100
(КЕКВ 2120 – 436 800,00 грн).
Головному розпоряднику бюджетних
коштів
–
Управлінню
комунальної
3 277 610,00
інфраструктури Хмельницької міської ради,
з них на:
Здійснення комунальним підприємством
по будівництву, ремонту та експлуатації
доріг авансового платежу за договором
фінансового лізингу, предметом якого є
майно:
- тандемний каток з незалежними
гумовими вальцями НАММ HD10 VT (або
еквівалент) – 2 шт.;
КПКВК
- вантажний автомобіль з дубль
МБ
кабіною + маніпулятор (або еквівалент) – 1
1416090
шт.;
3 277 610,00
КЕКВ
- піско-солерозкидач RASCO SOLID
2610
об’ємом 7 м3 в самоскиді Ford Trucks 3542D
DC зі сніжним відвалом (або еквівалент) – 2
шт.;
- трактор
Mahindra
8000
+
фронтальний навантажувач, ківш щелепний,
щітка дорожня, відвал для снігу (або
еквівалент) – 1 шт.;
- екскаватор-навантажувач BOBCAT
B730R (або еквівалент) – 1 штука.
4. Зменшити видатки загального фонду бюджету громади на суму
160 999,00 гривень, а саме:
Головному розпоряднику бюджетних
коштів
–
виконавчому
комітету
160 999,00
Хмельницької міської ради, з них на:
КПКВК
МБ
Реалізація заходів, спрямованих на
0217540 підвищення доступності широкосмугового
160 999,00
КЕКВ
доступу до Інтернету в сільській місцевості
2240
5. Збільшити видатки спеціального фонду бюджету громади на суму
3 703 176,52 гривень, а саме:
Головному розпоряднику бюджетних
3 703 176,52
коштів – Управлінню праці та соціального

захисту населення Хмельницької міської
ради, з них на:
Проектні, будівельно-ремонтні роботи,
КПКВК
придбання житла та приміщень для розвитку
МБ
сімейних та інших форм виховання,
0816083
439 783,00
наближених до сімейних, та забезпечення
КЕКВ
житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених
3240
батьківського піклування, осіб з їх числа
Грошова компенсація за належні для
отримання жилі приміщення для внутрішньо
переміщених
осіб,
які
захищали
незалежність, суверенітет та територіальну
цілісність України і брали безпосередню
участь в антитерористичній операції,
забезпеченні її проведення, перебуваючи
безпосередньо в районах антитерористичної
операції у період її проведення, у здійсненні
КПКВК заходів із забезпечення національної безпеки
МБ
і оборони, відсічі і стримування збройної
0813222 агресії Російської Федерації у Донецькій та 3 263 393,52
КЕКВ
Луганській областях, забезпеченні їх
3240
здійснення, перебуваючи безпосередньо в
районах та у період здійснення зазначених
заходів, та визнані особами з інвалідністю
внаслідок війни III групи відповідно
до пунктів 11-14 частини другої статті 7 або
учасниками
бойових
дій
відповідно
до пунктів 19-20 частини першої статті 6
Закону України "Про статус ветеранів війни,
гарантії їх соціального захисту", та які
потребують поліпшення житлових умов.
6. По головному розпоряднику бюджетних коштів – фінансовому
управлінню Хмельницької міської ради, у зв’язку із виробничою
необхідністю пов’язаною із збільшенням штатної чисельності, здійснити
перерозподіл призначень загального фонду за КПКВК МБ 3710160 шляхом
зменшення економії призначень по КЕКВ 2120 в сумі 5 000,00 грн,
передбачених на нарахування на заробітну плату, та збільшення призначень
на відповідну суму по КЕКВ 2210 для придбання стаціонарних телефонів та
паперу.
7. По головному розпоряднику бюджетних коштів – Департаменту освіти та
науки Хмельницької міської ради в зв’язку із збільшенням вартості
електроенергії постачальником Останньою Надією до 6 632,81 грн/1000 кВт,
а також враховуючи виробничу необхідність закладів освіти, в межах
затверджених призначень здійснити перерозподіл:
7.1.по загальному фонду:
- за КПКВК МБ 0611021 за рахунок зменшення економії призначень
передбачених на оплату газопостачання (КЕКВ 2274) в сумі 225 500,00 грн
збільшити призначення на відповідну суму для оплати електроенергії
(КЕКВ 2273);
- за КПКВК МБ 0611022 за рахунок зменшення економії призначень
передбачених на оплату теплопостачання (КЕКВ 2271) в сумі 15 000,00 грн
збільшити призначення на відповідну суму для оплати електроенергії

(КЕКВ 2273);
- за КПКВК МБ 0611023 за рахунок зменшення економії призначень
передбачених на оплату теплопостачання (КЕКВ 2271) в сумі 15 600,00 грн
збільшити призначення на відповідну суму для оплати електроенергії
(КЕКВ 2273);
- за КПКВК МБ 0611021, у зв’язку із необхідністю здійснення витрат для
подачі апеляції на рішення Хмельницького окружного адміністративного
суду від 10.11.2021 року адміністрацією Малашовецької початкової школи,
за рахунок зменшення економії призначень передбачених на оплату послуг з
цілодобового спостереження за станом пожежної сигналізації (КЕКВ 2240) в
сумі 3 590,00 грн збільшити призначення на відповідну суму по КЕКВ 2800;
- за КПКВК МБ 0611021, у зв’язку із необхідністю придбання медикаментів та
медичних засобів для СЗОШ № 30, за рахунок зменшення призначень по
КЕКВ 2210 в сумі 3 255,00 грн передбачених на придбання з розрахунку
250,00 грн на учня, збільшити призначення на аналогічну суму по КЕКВ
2220;
- за КПКВК МБ 0611021 по КЕКВ 2240 за рахунок зменшення залишку
призначень в сумі 43 650,00 грн передбачених на поточний ремонт прилеглої
території ЗОШ № 25, збільшити призначення на аналогічну суму для оплати
послуг вогнезахисного оброблення дерев’яних конструкцій горищного
приміщення СЗОШ № 19;
7.2.по спеціальному фонду за КПКВК МБ 0611021 по КЕКВ 3110 за рахунок
зменшення економії призначень в сумі 49 945,00 грн передбачених на
придбання меблів, технологічного та комп’ютерного обладнання в нові
приміщення НВО № 1, збільшити призначення на аналогічну суму для
придбання спортивного комплексу «Альпініст-спорт»;
8. 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, здійснити перерозподіл призначень загального
фонду за КПКВК МБ 1910160 по КЕКВ 2210 шляхом зменшення економії
призначень в сумі 1 800,00 грн передбачених на придбання грамот, та
збільшення призначень на відповідну суму для придбання маркованих
конвертів та засобу криптографічного захисту інформації (токена).
9. По головному розпоряднику бюджетних коштів – управлінню праці та
соціального захисту населення Хмельницької міської ради, у зв’язку із
виробничою необхідністю, здійснити перерозподіл призначень загального
фонду:
- за КПКВК МБ 0813241 шляхом зменшення економії призначень по КЕКВ
2210 в сумі 31 300,00 грн передбачених для рекреаційного центру «Берег
надії» на придбання паливно-мастильних матеріалів, та збільшення
призначень на відповідну суму для оплати послуг по благоустрою прилеглої
території (КЕКВ 2240);
- за КПКВК МБ 0810160 шляхом зменшення економії призначень по КЕКВ
2800 в сумі 50 000,00 грн передбачених на оплату судових зборів, по КЕКВ
2210 в сумі 35 000,00 грн передбачених на придбання канцелярського
приладдя, та збільшення призначень на суму 85 000,00 для оплати послуг по
підключенню до загальноміської оптоволоконної корпоративної мережі,
електромонтажних та сантехнічних послуг в громадській приймальні по вул.
Шевченка, 99, послуг по заміні лінолеуму в громадській приймальні по вул.

Інститутській, 18 та послуг технагляду (КЕКВ 2240);
- за КПКВК МБ 0813242 шляхом зменшення економії призначень по КЕКВ
2730 в сумі 339 760,00 грн, по КЕКВ 2240 в сумі 45 000,00 грн, по КЕКВ
2230 в сумі 25 240,00 грн та КЕКВ 2210 в сумі 10 000,00 грн передбачених на
проведення заходів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення,
та збільшення призначень по КЕКВ 2730 для надання одноразової грошової
допомоги мешканцям Хмельницької міської територіальної громади на суму
379 900,00 грн та допомоги на поховання непрацюючих осіб Хмельницької
міської територіальної громади – 40 100,00 гривень.
10. По головному розпоряднику бюджетних коштів – управлінню житлової
політики Хмельницької міської ради, у зв’язку із виробничою необхідністю,
здійснити
перерозподіл
призначень
загального
фонду
за
КПКВК МБ 1210160:
- по КЕКВ 2210: за рахунок зменшення економії призначень в сумі 5 059,00
грн, передбачених на придбання паперу, збільшити призначення для
придбання паливно-мастильних матеріалів для службового автомобіля на
суму 1 009,00 грн та протипожежного обладнання на суму 4 050,00 гривень;
- по КЕКВ 2240: за рахунок зменшення економії призначень в сумі 3 000,00
грн, передбачених на оплату послуг з виготовлення журналів, збільшити
призначення на відповідну суму для оплати послуг по заправці та
обслуговуванні картриджів.
11. По головному розпоряднику бюджетних коштів – управлінню
архітектури та містобудування Хмельницької міської ради, у зв’язку із
виробничою необхідністю, здійснити перерозподіл призначень загального
фонду за КПКВК МБ 1610160:
- по КЕКВ 2210: за рахунок зменшення економії призначень в сумі
20 325,00 грн, передбачених на придбання запчастин та паливно-мастильних
матеріалів для службового автомобіля, а також господарських товарів та
засобі дезінфекції і захисту, збільшити призначення для придбання
архівного приладдя (стелажів, драбини, інше) на суму 15 000,00 грн, меблів
на суму 2 000,00 грн та канцелярського приладдя на суму 3 325,00 гривень;
- по КЕКВ 2240: за рахунок зменшення економії призначень в сумі
23 100,00 грн, передбачених на оплату послуг ЗМІ та утримання автомобіля,
збільшити призначення на відповідну суму для оплати експлуатаційних
витрат;
- за рахунок зменшення економії призначень по КЕКВ 2800 в сумі 6 600,00
грн передбачених на оплату судових зборів, збільшити призначення для
оплати електроенергії (КЕКВ 2273) на суму 6 000,00 грн, оплати
водопостачання та водовідведення (КЕКВ 2272) на суму 600,00 гривень.
Голова комісії

Я.КАЮК

Секретар комісії

О.ВАСИЛИШИН

