ПРОТОКОЛ №7
засідання комісії з питань планування, бюджету, фінансів та децентралізації
від 30.12.2020 р.

зелена зала
15.00

Всього членів комісії – 6 чол.
Присутні: Л.Головко, О.Василишин, В.Пекарський, А.Ярова.
Відсутні: Б.Лукашук. Я.Каюк.
Запрошені: С.Ямчук – начальник фінансового управління.
Головує: Л.Головко – заступник голови комісії.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про розгляд звернення фінансового управління щодо внесення змін до бюджету міста на
поточний рік.
1. СЛУХАЛИ:
Л.Головко
–
Проінформувала присутніх, що на розгляд постійної комісії надійшло
заступника
звернення фінансового управління щодо внесення змін до бюджету міста на
голови комісії
поточний рік.
Надати слово для виступу начальнику фінансового управління С.Ямчуку.
ВИСТУПИЛИ:
С.Ямчук –
Доповів присутнім, що у відповідності до пункту 18 рішення 35-ї сесії
начальник
Хмельницької міської ради від 11.12.2019 року №6 «Про бюджет міста
фінансового
Хмельницького на 2020 рік, згідно листа Департаменту освіти і науки
управління
Хмельницької обласної державної адміністрації від 30.12.2020 року №
3494-41/2020 та реєстру змін помісячного розпису субвенції з місцевого
бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної
середньої освіти «Нова українська школа» від 30.12.2020 року № 7, з
метою ефективного використання бюджетних коштів просимо розглянути
та погодити внесення змін до бюджету міста на поточний рік, а саме:
1. Зменшити доходи загального фонду бюджету міста на суму
81 600,00 гривень, а саме:

41051400

Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної,
сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова
українська школа» за рахунок відповідної субвенції з
державного бюджету

81

2. Зменшити видатки спеціального фонду бюджету міста на суму
81 600,00 гривень, а саме:

КПКВК
МБ
0611020
КЕКВ
3110

Департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради, з
них:

81

- на закупівлю комп’ютерного обладнання для
початкових класів в сумі 20 000,00 грн;
- на закупівлю сучасних меблів для початкових
класів нової української школи в сумі 61 600,00 гривень.

81

В обговоренні питання взяли участь: Я.Каюк, Л.Головко, В.Пекарський, Ярова.
СЛУХАЛИ:
Л.Головко –
заступника
голови комісії

Запитала, чи будуть запитання? (Немає).
Поставила на голосування пропозицію підтримати звернення фінансового
управління та погодити внесення змін до бюджету міста на поточний рік.

ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – 4, проти – 0, утрим. – 0, не гол. - 0. ПРИЙНЯТО.
ВИРІШИЛИ:

Внести зміни до бюджету міста на поточний рік, а саме:
1. Зменшити доходи загального фонду бюджету міста на суму 81 600,00
гривень, а саме:

41051400

Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної,
сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова
українська школа» за рахунок відповідної субвенції з
державного бюджету

8

2. Зменшити видатки спеціального фонду бюджету міста на суму 81 600,00
гривень, а саме:

КПКВК
МБ
0611020
КЕКВ
3110

Департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради, з
них:
на закупівлю комп’ютерного обладнання для
початкових класів в сумі 20 000,00 грн;
на закупівлю сучасних меблів для початкових
класів нової української школи в сумі 61 600,00
гривень.

Заступник голова комісії

Л.ГОЛОВКО

Секретар комісії

О.ВАСИЛИШИН

81

81

