ПРОТОКОЛ № 9
засідання постійної комісії з питань планування, бюджету, фінансів та децентралізації
02 лютого 2021 року

13.30

Місце проведення: зелена зала.
Всього: 6 членів комісії.
Присутні: Я.Каюк, О.Василишин, Б.Лукашук, В.Пекарський, А.Ярова.
Відсутні: Л.Головко.
Запрошені: С.Ямчук – начальник фінансового управління.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1. Про розгляд звернення фінансового управління щодо внесення змін до бюджету міста на
поточний рік.
2. Про розгляд звернення обслуговуючого кооперативу «Садівниче товариство «Польовий»
щодо облаштування вуличного освітлення.
1. СЛУХАЛИ:
Я.Каюка – голову
На розгляд комісії надійшло звернення фінансового управління щодо
комісії
внесення змін до бюджету міста на поточний рік, пропоную надати слово
начальнику фінансового управління С.Ямчуку, немає заперечень? (Немає).
ВИСТУПИЛИ:
С.Ямчук –
начальник
фінансового
управління

У відповідності до пунктів 16, 20 рішення другої сесії Хмельницької
міської ради від 23.12.2020 року №14 «Про бюджет Хмельницької міської
територіальної громади на 2021 рік», згідно розпорядження Хмельницької
обласної державної адміністрації від 25.12.2020 року № 161/2021-р «Про
перерозподіл обсягу видатків обласного бюджету на 2021 рік», рішення
виконавчого комітету від 28.01.2021 року «Про перерозподіл бюджетних
призначень в 2021 році», враховуючи звернення виконавчого комітету
Хмельницької міської ради від 15.01.20201 року №01-25-22, звернення
управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради від
22.01.20201 року №94/01-15-04, з метою ефективного використання
бюджетних коштів просимо розглянути та погодити внесення змін до
бюджету Хмельницької міської територіальної громади на поточний рік, а
саме:
1. Збільшити доходи загального фонду бюджету на суму 707 334,00
гривень, а саме:

41053900

Інші субвенції з місцевого бюджету, в тому числі на:
- пільгове медичне обслуговування осіб, які
постраждали
внаслідок
Чорнобильської
катастрофи – 206 796,00 грн;
- компенсаційні виплати особам з інвалідністю
на бензин, ремонт, технічне обслуговування
автомобілів, мотоколясок і на транспортне
обслуговування – 147 491,00 грн;
- поховання учасників бойових дій та осіб з
інвалідністю внаслідок війни – 353 047,00
гривень.

707

2. Збільшити видатки загального фонду бюджету на суму 707 334,00
гривень, а саме:

КПКВК МБ 0813050
КЕКВ
2730
КПКВК МБ 0813090
КЕКВ
2730
КПКВК
МБ
0813171

Управління праці та соціального захисту
населення Хмельницької міської ради, з них:
Пільгове медичне обслуговування осіб, які
постраждали
внаслідок
Чорнобильської
катастрофи

707

206

Видатки на поховання учасників бойових дій та
осіб з інвалідністю внаслідок війни

353

Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на
бензин, ремонт, технічне обслуговування
автомобілів, мотоколясок і на транспортне
обслуговування, в тому числі по:
КЕКВ 2240 – 2 000,00 грн;
КЕКВ 2730 – 145 491,00 грн.

147

3. У зв’язку із реорганізацією сільських рад, що увійшли до складу
Хмельницької міської територіальної громади, здійснити в межах річних
призначень головного розпорядника бюджетних коштів – виконавчого
комітету Хмельницької міської ради, перерозподіл видатків загального
фонду за кодами програмної класифікації видатків, а саме: зменшити
призначення за КПКВК МБ 0210150 «Організаційне, інформаційноаналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради,
районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної,
сільської рад» передбачені на оплату праці (КЕКВ 2111) в сумі 1 597 170,00
гривень та нарахування на оплату праці (КЕКВ 2120) в сумі 351 370,00
гривень, збільшивши призначення за КПКВК МБ 0210160 «Керівництво і
управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах,
об’єднаних територіальних громадах» на оплату праці (КЕКВ 2111) в сумі
1 597 170,00 гривень та нарахування на оплату праці (КЕКВ 2120) в сумі
351 370,00 гривень.
4. По головному розпоряднику бюджетних коштів – виконавчому комітету
Хмельницької міської ради здійснити перерозподіл коштів спеціально фонду
за КПКВК МБ 0210150 по КЕКВ 3110, передбачених для придбання
комп’ютерної техніки та багатофункціональних пристроїв на суму
600 000,00 грн, наступним чином на придбання:
- комутаторів (4 од.) – 41 000,00 грн;
- ноутбуків (6 од.) – 120 000,00 грн;
- персональні комп'ютери (14 од.) – 275 000,00 грн;
- багатофункціональних пристроїв (12 од.) – 144 000,00 грн;
- фотоапарату – 20 000,00 гривень.
5. По головному розпоряднику бюджетних коштів – управлінню
комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради у зв’язку із
необхідністю здійснити відшкодування пільгової пенсії ГУПФУ в
Хмельницькій області, здійснити в межах річних призначень загального
фонду перерозподіл видатків за КПКВК МБ 1410160, а саме: за рахунок
зменшення призначень по КЕКВ 2210, передбачених на придбання
предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю в сумі 2 000,00 грн,
збільшити призначення по КЕКВ 2710 на аналогічну суму.
В обговоренні взяли участь: Я.Каюк, О.Василишин, Б.Лукашук, В.Пекарський, А.Ярова.

СЛУХАЛИ:
Я Каюка – голову Які будуть запитання? (Немає). Поставив на голосування пропозицію
комісії
підтримати звернення начальника фінансового управління – С.Ямчука та
погодити внести зміни до бюджету міста на поточний рік.
ГОЛОСУВАЛИ:

За – 5, Проти – 0, Утрим. – 0, Не голос. – 0.ПРИЙНЯТО

ВИРІШИЛИ:

Внести зміни до бюджету міста на поточний рік, а саме:
1. Збільшити доходи загального фонду бюджету на суму 707 334,00
гривень, а саме:

41053900

Інші субвенції з місцевого бюджету, в тому числі на:
- пільгове медичне обслуговування осіб, які
постраждали
внаслідок
Чорнобильської
катастрофи – 206 796,00 грн;
- компенсаційні виплати особам з інвалідністю
на бензин, ремонт, технічне обслуговування
автомобілів, мотоколясок і на транспортне
обслуговування – 147 491,00 грн;
- поховання учасників бойових дій та осіб з
інвалідністю внаслідок війни – 353 047,00
гривень.

707

2. Збільшити видатки загального фонду бюджету на суму 707 334,00
гривень, а саме:

КПКВК МБ 0813050
КЕКВ
2730
КПКВК МБ 0813090
КЕКВ
2730
КПКВК
МБ
0813171

Управління праці та соціального захисту
населення Хмельницької міської ради, з них:
Пільгове медичне обслуговування осіб, які
постраждали
внаслідок
Чорнобильської
катастрофи

707

206

Видатки на поховання учасників бойових дій та
осіб з інвалідністю внаслідок війни

353

Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на
бензин, ремонт, технічне обслуговування
автомобілів, мотоколясок і на транспортне
обслуговування, в тому числі по:
КЕКВ 2240 – 2 000,00 грн;
КЕКВ 2730 – 145 491,00 грн.

147

3. У зв’язку із реорганізацією сільських рад, що увійшли до складу
Хмельницької міської територіальної громади, здійснити в межах річних
призначень головного розпорядника бюджетних коштів – виконавчого
комітету Хмельницької міської ради, перерозподіл видатків загального
фонду за кодами програмної класифікації видатків, а саме: зменшити
призначення за КПКВК МБ 0210150 «Організаційне, інформаційноаналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради,
районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної,
сільської рад» передбачені на оплату праці (КЕКВ 2111) в сумі 1 597 170,00
гривень та нарахування на оплату праці (КЕКВ 2120) в сумі 351 370,00
гривень, збільшивши призначення за КПКВК МБ 0210160 «Керівництво і
управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах,

об’єднаних територіальних громадах» на оплату праці (КЕКВ 2111) в сумі
1 597 170,00 гривень та нарахування на оплату праці (КЕКВ 2120) в сумі
351 370,00 гривень.
4. По головному розпоряднику бюджетних коштів – виконавчому комітету
Хмельницької міської ради здійснити перерозподіл коштів спеціально фонду
за КПКВК МБ 0210150 по КЕКВ 3110, передбачених для придбання
комп’ютерної техніки та багатофункціональних пристроїв на суму
600 000,00 грн, наступним чином на придбання:
- комутаторів (4 од.) – 41 000,00 грн;
- ноутбуків (6 од.) – 120 000,00 грн;
- персональні комп'ютери (14 од.) – 275 000,00 грн;
- багатофункціональних пристроїв (12 од.) – 144 000,00 грн;
- фотоапарату – 20 000,00 гривень.
5. По головному розпоряднику бюджетних коштів – управлінню
комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради у зв’язку із
необхідністю здійснити відшкодування пільгової пенсії ГУПФУ в
Хмельницькій області, здійснити в межах річних призначень загального
фонду перерозподіл видатків за КПКВК МБ 1410160, а саме: за рахунок
зменшення призначень по КЕКВ 2210, передбачених на придбання
предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю в сумі 2 000,00 грн,
збільшити призначення по КЕКВ 2710 на аналогічну суму.
2. Про розгляд звернення обслуговуючого кооперативу «Садівниче товариство «Польовий» щодо
облаштування вуличного освітлення.
2. СЛУХАЛИ:
Я. Каюка - голову
На розгляд комісії надійшло звернення обслуговуючого кооперативу
комісії
«Садівниче товариство «Польовий» щодо облаштування вуличного
освітлення.
ВИСТУПИЛИ:
В.Пекарський
–
Надав інформацію, що обслуговуючому кооперативу «Садівниче
член
постійної товариство «Польовий» 20.07.2020 року комунальним підприємством
комісії, директор «Міськсвітло» були видані технічні умови на будівництво мереж
КП «Міськсвітло» зовнішнього освітлення вулиць ОК СТ «Польовий» в місті Хмельницькому.
Вони повинні були взяти технічні умови в Хмельницькому міському РЕМ та
зробити проектну документацію. На даний час підтверджуючих документів,
що це зроблено немає. В даному масиві знаходиться 134 земельні ділянки,
але невідомо, яка кількість людей там фактично проживає? Наразі немає
фінансової можливості за кошти з міського бюджету виконати будівництво
даної мережі, такі роботи мають виконуватись на умовах співфінансування.
А.Ярова - член
Є необхідність довивчити дане питання з виїздом на місце спільно з
постійної комісії
депутатами по даному округу та представниками від департаменту
інфраструктури міста та КП «Міськсвітло».
В обговоренні взяли
В.Пекарський, А.Ярова.

участь:

Я.Каюк,

О.Василишин,

Б.Лукашук,

СЛУХАЛИ:
Я. Каюка - голову
Немає заперечень? (Немає). Поставив на голосування пропозицію –
комісії
протокольно доручити департаменту інфраструктури міста спільно з

комунальним підприємством «Міськсвітло» та депутатами по виборчому
округу №6 вивчити питання щодо доцільності будівництва мереж
зовнішнього освітлення вулиць ОК «СТ «Польовий» (5 п’ять вулиць
Болохівська від будинку №1 до №17-П) протяжністю 2,2 км. з виїздом на
місце.
ГОЛОСУВАЛИ:

За – 5, Проти – 0, Утрим. – 0, Не голос. – 0.ПРИЙНЯТО.

ВИРІШИЛИ:

Протокольно доручити департаменту інфраструктури міста спільно з
комунальним підприємством «Міськсвітло» та депутатами по виборчому
округу №6 вивчити питання щодо доцільності будівництва мереж
зовнішнього освітлення вулиць ОК «СТ «Польовий» (5 п’ять вулиць
Болохівська від будинку №1 до №17-П) протяжністю 2,2 км. з виїздом на
місце.

Голова комісії

Я.КАЮК

Секретар комісії

О.ВАСИЛИШИН

