ПРОТОКОЛ №35
засідання постійної комісії з питань планування, бюджету, фінансів та децентралізації
28 грудня 2021 року
Місце проведення: зелена зала.
Всього: 6 членів комісії.
Присутні: Я.Каюк, В.Пекарський, Л.Головко, Б.Лукашук, А.Ярова.
Відсутні: О.Василишин.
Запрошені: С.Ямчук –начальник фінансового управління

13.00

ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1.
Про розгляд звернення фінансового управління щодо внесення змін до бюджету
Хмельницької міської територіальної громади на поточний рік.
1.СЛУХАЛИ:
Я.Каюка
- На розгляд комісії надійшло звернення фінансового управління щодо
голову комісії
внесення змін до бюджету Хмельницької міської територіальної
громади на поточний рік, пропоную надати слово начальнику
фінансового управління С.Ямчуку, немає заперечень? (Немає).
ВИСТУПИЛИ:
С.Ямчук
–
начальник
фінансового
управління

У відповідності до пункту 15 рішення 2-ї сесії Хмельницької міської ради
від 23.12.2020 року №14 «Про бюджет Хмельницької міської
територіальної громади на 2021 рік», згідно розпорядження обласної
державної адміністрації від 23.12.2021 року №899/2021-р «Про розподіл
коштів субвенції з державного бюджету на погашення заборгованості з
різниці в тарифах» та листа Департаменту фінансів ОДА від 23.12.2021
року №03-02-08/1, з метою ефективного використання бюджетних коштів,
просимо розглянути та погодити внесення змін до бюджету громади на
поточний рік, а саме:
1. Зменшити доходи загального фонду бюджету громади на суму
3 277 610,00 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
2. Збільшити доходи спеціального фонду бюджету громади на суму
299 719 414,95 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
Субвенція
з
державного
бюджету
місцевим бюджетам на погашення
заборгованості з різниці в тарифах, що
підлягає урегулюванню згідно із законом
41052900 України «Про заходи, спрямовані на 296441804,95
врегулювання
заборгованості
теплопостачальних та теплогенеруючих
організацій
та
підприємств
централізованого
водопостачання
і

водовідведення» за рахунок відповідної
субвенції з державного бюджету
3. Зменшити видатки загального фонду бюджету громади на суму
3 277 610,00 гривень, а саме:
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 кабіною
МБ
+ маніпулятор (або еквівалент) – 1 шт.;
1416090
3 277 610,00
- піско-солерозкидач RASCO SOLID
КЕКВ
об’ємом 7 м3 в самоскиді Ford Trucks
2610
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. Збільшити видатки спеціального фонду бюджету громади на суму
299 719 414,95 гривень, а саме:
Головному розпоряднику бюджетних
коштів – Управлінню комунальної
299719414,95
інфраструктури Хмельницької міської
ради, з них на:
Погашення заборгованості з різниці в
тарифах, що підлягає урегулюванню
КПКВК згідно із Законом України «Про заходи,
МБ
спрямовані
на
врегулювання
1416072 заборгованості теплопостачальних та 296441804,95
КЕКВ
теплогенеруючих
організацій
та
2610
підприємств
централізованого
водопостачання і водовідведення» за
рахунок субвенції з державного бюджету
Здійснення комунальним підприємством
по будівництву, ремонту та експлуатації
КПКВК
доріг авансового платежу за договором
МБ
фінансового лізингу, предметом якого є
1416090
3 277 610,00
майно:
КЕКВ
- тандемний каток з незалежними
2610
гумовими вальцями НАММ HD10 VT (або
еквівалент) – 2 шт.;

- вантажний автомобіль з дубль кабіною
+ маніпулятор (або еквівалент) – 1 шт.;
- піско-солерозкидач RASCO SOLID
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.
В обговоренні взяли участь: Я.Каюк, В.Пекарський, Л.Головко, Б.Лукашук, А.Ярова.
Я.Каюк – голова Які будуть запитання? (Немає). Поставив на голосування пропозицію
комісії
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. Зменшити доходи загального фонду бюджету громади на суму
3 277 610,00 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
2. Збільшити доходи спеціального фонду бюджету громади на суму
299 719 414,95 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
Субвенція
з
державного
бюджету
місцевим бюджетам на погашення
заборгованості з різниці в тарифах, що
підлягає урегулюванню згідно із законом
України «Про заходи, спрямовані на
41052900 врегулювання
заборгованості 296441804,95
теплопостачальних та теплогенеруючих
організацій
та
підприємств
централізованого
водопостачання
і
водовідведення» за рахунок відповідної
субвенції з державного бюджету
3. Зменшити видатки загального фонду бюджету громади на суму
3 277 610,00 гривень, а саме:
Головному розпоряднику бюджетних
коштів – Управлінню комунальної
3 277 610,00
інфраструктури Хмельницької міської
ради, з них на:

КПКВК
МБ
1416090
КЕКВ
2610

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.;
- вантажний автомобіль з дубль кабіною
+ маніпулятор (або еквівалент) – 1 шт.;
- піско-солерозкидач RASCO SOLID
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.

3 277 610,00

4. Збільшити видатки спеціального фонду бюджету громади на суму
299 719 414,95 гривень, а саме:
Головному розпоряднику бюджетних
коштів – Управлінню комунальної
299719414,95
інфраструктури Хмельницької міської
ради, з них на:
Погашення заборгованості з різниці в
тарифах, що підлягає урегулюванню
КПКВК згідно із Законом України «Про заходи,
МБ
спрямовані
на
врегулювання
1416072 заборгованості теплопостачальних та 296441804,95
КЕКВ
теплогенеруючих
організацій
та
2610
підприємств
централізованого
водопостачання і водовідведення» за
рахунок субвенції з державного бюджету
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
КПКВК
еквівалент) – 2 шт.;
МБ
- вантажний автомобіль з дубль кабіною
1416090
3 277 610,00
+ маніпулятор (або еквівалент) – 1 шт.;
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.

Голова комісії

Я.КАЮК

Секретар комісії

О.ВАСИЛИШИН

