5.
Пропозиції до проекту рішення "Про внесення змін до бюджету міста Хмельницького
на 2019 рік"
Якою постійною
комісією внесено
Зміст зауваження
зауваження
Комісія
з
питань Збільшити
доходи
загального
фонду
бюджету
міста
охорони
здоров’я, Хмельницького на 2019 рік в сумі 145 900,00 грн по коду
соціальної
політики, 41034200 «Медична субвенція з державного бюджету місцевим
гуманітарних питань та бюджетам» та видатки загального фонду міського бюджету на
розвитку
суму 145 900,00 грн по головному розпоряднику бюджетних
громадянського
коштів – управлінню охорони здоров’я Хмельницької міської
суспільства,
свободи ради для лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет по
слова та інформації
КПКВ 0712144 КЕКВ 2730.
Пропозиція
депутата
міської
ради
Л.Герасимчук,
підтримана
колегією
міської ради

Зменшити доходи загального фонду на суму 16 964 190,00 грн, в
тому числі: по коду 11010100 «Податок на доходи фізичних осіб»
в сумі 11 964 190,00 грн, по коду 14031900 «Акцизний податок на
пальне (ввезене на митну територію України)» – 5 000 000,00 грн,
та видатків на відповідну суму, в тому числі за рахунок:
1. очікуваної економії призначень в сумі 8 631 000,00 грн, з них:
1.1. по загальному фонду в сумі 5 536 000,00 грн по головних
розпорядниках:
- Департаменту освіти та науки, передбачені на оплату
енергоносіїв, в тому числі: по КПКВ 0611010 для дошкільних
закладів – в сумі 2 500 000,00 грн, по КПКВ 0611020 для
загальноосвітніх шкіл – в сумі 2 800 000,00 грн;
- управлінню житлово-комунального господарства, передбачені
на утримання ХМКП «Муніципальна дружина» по КПКВ
1216030 – в сумі 100 000,00 грн та на поточний ремонт
житлового фонду на умовах співфінансування по КПКВ
1216011 – в сумі 136 000,00 гривень.
1.2. по спеціальному фонду в сумі 3 095 000,00 грн по головному
розпоряднику
–
управлінню
житлово-комунального
господарства, передбачені по:
- КПКВ 1216030 в сумі 300 000,00 грн – на капітальний ремонт
пішохідної зони на розі вул. Зарічанської та вул. Бандери (у
т.ч. ПКД);
- КПКВ 1217461 в сумі 1 400 000,00 грн – на утримання та
розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури;
- КПКВ 1216017 в сумі 800 000,00 грн – на капітальний ремонт
благоустрою прибудинкових територій;
- КПКВ 1216011 в сумі 595 000,00 грн – на експлуатацію та
технічне обслуговування житлового фонду.
2. по перехідних об’єктах з врахуванням темпів виконання робіт
по спеціальному фонду – 8 333 190,00 грн, з них по головних
розпорядниках:
2.1. управлінню охорони здоров’я, передбачені по КПКВ 0712010
в сумі 3 500 000,00 грн – на реконструкцію покрівлі корпусу №2
Хмельницької міської лікарні;
2.2. управлінню капітального будівництва в сумі 4 833 190,00 грн,
передбачені по:
- КПКВ 1517321 на: реконструкцію приміщень НВК №10 –
815 000,00 грн, НВО №1 – 875 000,00 грн; СЗОШ №18 –
175 000,00 грн; ліцею №17 – 479 950,00 грн; СЗОШ №8 –

290 000,00 грн;
- КПКВ 1517325 в сумі 250 000,00 грн – на будівництво
Льодового палацу;
- КПКВ 1517370 на будівництво: ДНЗ по пр. Шостаковича, 28-А
– 18 600,00 грн, НВК на вул. Залізняка, 32 – 564 343,00 грн;
- КПКВ 1517330 на:
 будівництво самопливного і напірного колекторів та КНС
на житловому масиві "Лезнево 1,2" – 340 668,00 грн;
 будівництво магістральної дороги на вул.Січових
стрільців – 817 788,00 грн;
 реконструкцію вбудовано-прибудованої аптеки під ЦНАП
по вул.Кам’янецькій,38 в м. Хмельницькому – 206 841,00
гривень.
6.
Пропозиції до проекту рішення "Про бюджет міста Хмельницького на 2020 рік"
Якою постійною
комісією внесено
Зміст зауваження
зауваження
Комісія
з
питань Збільшити обсяг доходів загального фонду бюджету міста
охорони
здоров’я, Хмельницького на 2020 рік в сумі 9 230 100,00 грн по коду
соціальної
політики, 41040200 «Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих
гуманітарних питань та з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та
розвитку
охорони здоров’я за рахунок відповідної дотації з державного
громадянського
бюджету» та видатки загального фонду міського бюджету на
суспільства,
свободи суму 9 230 100,00 грн по головному розпоряднику бюджетних
слова та інформації
коштів – Департаменту освіти та науки Хмельницької міської
ради для загальноосвітніх шкіл на оплату теплопостачання по
КПКВ 0611020 КЕКВ 2271.
Пропозиція секретаря
міської
ради
М.Кривака, підтримана
колегією міської ради

Внести зміни до додатку 5 та пояснювальної записки до проекту
рішення, а саме: по головному розпоряднику бюджетних коштів
– управлінню молоді та спорту назву об’єкта «Реконструкція
електронно-інформаційного табло на СК "Поділля" ДЮСШ №1
по вул.Проскурівській,81 в м.Хмельницькому (в тому числі
виготовлення проектно-кошторисної документації)» змінити на
«Реконструкція
спортивного
комплексу
«Поділля»
(із
влаштуванням світлодіодного табло) ДЮСШ №1 по
вул.Проскурівській,81 в м.Хмельницькому (в тому числі
виготовлення проектно-кошторисної документації)».

78.
Пропозиції до проекту рішення "Про надання згоди на розроблення технічних
документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок
в натурі (на місцевості), надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо
відведення земельних ділянок, проектів землеустрою щодо відведення земельних
ділянок зі зміною цільового призначення"
Якою постійною
комісією внесено
Зміст зауваження
зауваження
Пропозиція
депутата Доповнити текстову частину проекту рішення наступними
міської ради А.Ярової, пунктами:
підтримана
колегією - внести зміни в графу 4 п.3 додатку 5 рішення одинадцятої сесії
міської ради
Хмельницької міської ради від 25.01.2017 року №58,
замінивши вираз «для обслуговування комплексу» на вираз
«будівництво житлового кварталу зблокованих житлових
будинків на 54 блоки, дев’ятиповерхового житлового будинку
з вбудованими нежитловими приміщеннями та гаражами на
18 боксів» та «будівництво кварталу багатоповерхової
житлової забудови з будівлями громадського призначення та
паркінгом,
з
почерговою
здачею»
за
адресою:
вул.Красовського,31/1Б в м.Хмельницькому»;
- внести зміни в графу 5 п.3 додатку 5 рішення одинадцятої сесії
Хмельницької міської ради від 25.01.2017 року №58,
замінивши вираз «03.15-для будівництва та обслуговування
інших будівель громадської забудови» на вираз «02.10-для
будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового
будинку з об’єктами торгово-розважальної та ринкової
інфраструктури».
- внести відповідні зміни до договору оренди землі №10/01 від
16.03.2017.

88.
Пропозиції до проекту рішення "Про внесення змін в рішення міської ради від
17.04.2019 № 99 «Про затвердження Положення про порядок проведення конкурсу з
відбору інвесторів-забудовників на проведення робіт із надбудов та реконструкції
будівель комунальної власності та затвердження складу конкурсної комісії з відбору
інвесторів-забудовників"
Якою постійною
комісією внесено
Зміст зауваження
зауваження
Пропозиція
депутата Включити до складу конкурсної комісії з відбору інвесторівміської ради Л.Головко, забудовників на проведення робіт із надбудов та реконструкції
підтримана
колегією будівель комунальної власності депутата міської ради Калюжну
міської ради
Тетяну Олександрівну.
89.
Пропозиції до проекту рішення "Про встановлення розміру пайової участі у створенні і
розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Хмельницького

та внесення змін в договори про пайову участь у створенні і розвитку інженернотранспортної та соціальної інфраструктури міста Хмельницького"
Якою постійною
комісією внесено
Зміст зауваження
зауваження
Комісія
з
питань Доповнити проект рішення пунктами наступного змісту:
містобудування,
- пунктом 3: встановити ТОВ «Будівельна компанія Дністер
земельних відносин та
ХХІ» розмір пайової участі у створенні і розвитку інженерноохорони
транспортної
та
соціальної
інфраструктури
міста
навколишнього
Хмельницького на рівні 1 (одного) відсотку по забудові
природного середовища
земельної ділянки за адресою: вул.Зарічанська,3/3 В у зв'язку
з
будівництвом
багатоповерхового
багатоквартирного
житлового
будинку
з
вбудовано-прибудованими
приміщеннями громадського призначення.
- пунктом 4: управлінню житлово-комунального господарства
оформити договірні відносини з переможцем конкурсу з
організації забудови земельних ділянок за адресами:
вул.Зарічанська,3/3-А,
вул.Зарічанська,3/3-Б,
вул.Зарічанська,3/3-В на умовах проведеного конкурсу
шляхом укладання в простій письмовій формі договорів в
рамках
державного
партнерства
на
будівництво
багатоквартирних житлових будинків, форма якого
затверджена рішенням сьомої сесії Хмельницької міської ради
від 20.07.2016 №61 зі змінами.
Відповідно пункти 3, 4 вважати пунктами 5, 6.

