Пояснювальна записка
до рішення «Про внесення змін до бюджету Хмельницької міської територіальної громади на
2022 рік».
Внесення змін до бюджету Хмельницької міської територіальної громади на 2022 рік
обумовлено необхідністю в першу чергу здійснення заходів з територіальної оборони
відповідно до запровадження воєнного стану в зв’язку із вторгненням російських військ на
територію України за рахунок розподілу частини залишку коштів бюджету, що утворився на
01.01.2022 року, в сумі 91 917,2 тис. грн, з них: по загальному фонду – 87 999,3 тис. грн, по
спеціальному фонду – 3 917,9 тис. гривень.
Таким чином, додатковий фінансовий ресурс в сумі 91 917,2 тис. грн пропонується
розподілити по головних розпорядниках бюджетних коштів за наступними пріоритетними
напрямками.
Виконавчий комітет міської ради
По головному розпоряднику виконавчому комітету Хмельницької міської ради, з
метою сприяння підрозділам територіальної оборони, добровольчим формуванням
територіальної оборони, силам опору, внутрішньо переміщеним особам та населенню у
підготовці Хмельницької міської територіальної громади та відповідної території до
національного спротиву, по КПКВКМБ 0218240 «Заходи та роботи з територіальної
оборони» на виконання заходів Програми заходів національного спротиву Хмельницької
міської територіальної громади на 2022 рік видатки загального фонду збільшено на
14 000,0 тис. грн, з них на придбання:
- продуктів харчування – 7 000,0 тис. грн;
- паливно-мастильних матеріалів – 3 000,0 тис. грн;
- шоломів – 4 000,0 тис. гривень.
По спеціальному фонду призначення збільшено на суму 2 663,3 тис. грн по
КПКВКМБ 0217691 «Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною
Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими
органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки
Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади» на
виконання заходів п.3.2.15. «Надання грошової допомоги за поданням секретаря ради, або
керуючого справами виконавчого комітету на підставі рішення виконавчого комітету
Хмельницької міської ради для поховання: загиблих та померлих учасників ООС, загиблих
та померлих учасників, які брали участь у відсічі під час захисту державного суверенітету та
територіальної цілісності України в період військової агресії Російської Федерації проти
України; Почесних громадян міста; інших осіб. Виплата грошової винагороди у розмірі,
передбаченому Положенням про звання «Почесний громадянин міста Хмельницького»,
Положенням «Про почесну відзнаку міської громади «Мужність і відвага»».
Крім того, здійснено перерозподіл призначень спеціального фонду в сумі
1 000,0 тис. грн передбачених для військової частини А7179 (через Квартирноексплуатаційний відділ міста Хмельницького) на здійснення заходів та робіт з територіальної
оборони шляхом їх зменшення по КПКВКМБ 0219770 «Інші субвенції з місцевого бюджету»
та збільшення по КПКВКМБ 0219800 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету
на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів».
Охорона здоров’я
По головному розпоряднику – управлінню охорони здоров’я Хмельницької
міської ради бюджетні призначення збільшено в цілому на 17 807,156 тис. грн (з них по
загальному фонду – 14 925,0 тис. грн, по спеціальному фонду (бюджету розвитку) – 2 882,2
тис. грн), а саме по:
КПКВКМБ 0712010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню»
збільшено призначення загального фонду на 10 050,0 тис. грн, з них на придбання:
- медикаментів та перев’язувальних матеріалів – 9 100,0 тис. грн;
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- продуктів харчування – 250,0 тис. грн;
- паливо-мастильних матеріалів – 700,0 тис. гривень.
По спеціальному фонду бюджету передбачено призначення для КП «Хмельницька
міська лікарня» Хмельницької міської ради в сумі 626,256 тис. грн на роботи по
нестандартному приєднанню «під ключ» електроустановок двох кисневих станцій
потужністю 120 Квт.
КПКВКМБ 0717322 «Будівництво¹ медичних установ та закладів» передбачено
призначення по спеціальному фонду (бюджет розвитку) в сумі 300,0 тис. грн на
реконструкцію системи киснепостачання в КП «Хмельницька міська лікарня» Хмельницької
міської ради по провулку Проскурівський, 1 м. Хмельницький (в тому числі виготовлення
проєктно-кошторисної документації).
КПКВКМБ 0712020 «Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню»
збільшено призначення загального фонду на 4 100,0 тис. грн, з них на придбання:
- медикаментів, перев’язувальних матеріалів та виробів медичного призначення –
1 800,0 тис. грн;
- дезинфікуючих засобів – 200,0 тис. грн;
- медикаментів та лікарських засобів для надання медичної допомоги при спалахах
інфекційних захворювань та при надзвичайних ситуаціях – 2 000,0 тис. грн;
- продуктів харчування – 100,0 тис. гривень.
По спеціальному фонду бюджету передбачено призначення для КП «Хмельницька
інфекційна лікарня» Хмельницької міської ради в сумі 1 955,9 тис. грн для придбання
дизель-генератора із захистним кожухом і АВР з монтажними роботами, матеріалами і
проектними роботами (180кВт).
КПКВКМБ 0712030 «Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та
новонародженим» збільшено призначення загального фонду на 775,0 тис. грн, з них на
придбання:
- медикаментів та перев’язувальних матеріалів – 700,0 тис. грн;
- продуктів харчування – 70,0 тис. грн;
- паливо-мастильних матеріалів – 5,0 тис. гривень.
Житлово-комунальне господарство
По головному розпоряднику коштів управлінню житлової політики і майна
Хмельницької міської ради видатки загального фонду збільшено на 8 422,245 тис. грн, а
саме по:
КПКВКМБ 1216020 «Забезпечення функціонування підприємств, установ та
організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги»
передбачено призначення для надання поворотної фінансової допомоги комунальним
підприємствам в сумі 8 422,245 тис. грн (для своєчасної виплати заробітної плати), а саме:
- аварійно-технічному підприємству житлово-комунального господарства –
963,495 тис. грн;
- «Елеватор» – 214,500 тис. грн;
- «УМК «Центральна»» – 1 437,735 тис. грн;
- «УМК «Проскурівська»» – 1 366,560 тис. грн;
- «УМК «Південно-Західна»» – 1 551,615 тис. грн;
- «УМК «Дубове»» – 1 167,270 тис. грн;
- «УКМ «Озерна»» – 1 721,070 тис. гривень.
По головному розпоряднику коштів управлінню комунальної інфраструктури
Хмельницької міської ради по КПКВКМБ 1417693 «Інші заходи, пов’язані з
економічною діяльністю» по загальному фонду збільшено видатки для надання поворотної
фінансової допомоги комунальному підприємству «Парки і сквери м. Хмельницького» в сумі
146,0 тис. грн для утримання зоокуточку (придбання кормів та заробітна плата
доглядальникам за тваринами).
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Управління транспорту та зв’язку
По головному розпоряднику коштів управлінню транспорту та зв’язку
Хмельницької міської ради по загальному фонду передбачено видатки по КПКВКМБ
1917426 «Інші заходи у сфері електротранспорту» в сумі 2 700,0 тис. грн на надання
поворотної фінансової допомоги ХКП «Електротранс» для своєчасної виплати заробітної
плати працівникам підприємства.
Соціальний захист населення
По головному розпоряднику управлінню праці та соціального захисту населення
Хмельницької міської ради загалом призначення загального фонду збільшено на суму
1 129,005 тис. гривень, з них по:
КПКВКМБ 0813104 «Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання
громадян, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з похилим віком, хворобою,
інвалідністю» для Хмельницького міського територіального центру соціального
обслуговування (надання соціальних послуг) збільшено призначення на 1 099,005 тис. грн, а
саме для:
- придбання продуктів харчування – 940,0 тис. грн;
- придбання інвентарю (пластикові бідони, кабіни біотуалету, світильників
акамуляторних) та паливно-мастильних матеріалів – 34,105 тис. грн;
- оплати послуг обслуговування пожежної сигналізації у притулок для осіб
постраждалих від домашнього насильства – 6,0 тис. грн;
- оплати комунальних послуг та інших енергоносіїв для приміщень в с.Богданівці
(притулок) та по вул.Волочиська,6 в м.Хмельницькому: водопостачання та водовідведення –
28,1 тис. грн, електроенергія – 60,8 тис. грн, придбання дров – 30, тис. гривень.
КПКВКМБ 0813241 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального
захисту і соціального забезпечення» збільшено призначення на суму 30,0 тис. грн. для
Хмельницького міського центру соціальної підтримки та адаптації на придбання паливомастильних матеріалів.
Фінансове управління
По головному розпоряднику коштів фінансовому управлінню Хмельницької міської
ради збільшено бюджетні призначення загального фонду по КПКВКМБ 3718710
«Резервний фонд місцевого бюджету» на суму 45 085,945 тис. гривень.
Освіта
По головному розпоряднику коштів Департаменту освіти та науки Хмельницької
міської ради, враховуючи вимогу управління Західного офісу Держаудитслужби в
Тернопільській області до розпорядника бюджетних коштів про повернення до відповідного
бюджету використаної ним не за цільовим призначенням суми субвенції від 10.02.2022 року
№ 7, з метою усунення порушень, виявлених в ході проведення ревізії обласного бюджету
Хмельницької області в Департаменті фінансів Хмельницької обласної державної
адміністрації згідно акту від 29.12.2021 року № 20-22/4, зменшено бюджетні асигнування на
суму 36,49070 тис. грн по КПКВКМБ 0611021 за КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали,
обладнання та інвентар».
Начальник фінансового управління

С.ЯМЧУК
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