
 
Україна 

ШЕПЕТІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
ПРОТОКОЛ 64 /2020 

засідання комісії з питань соціально-економічного розвитку міста,  
планування, бюджету, фінансів 

 
від 02 квітня 2020 р.                                                     Великий зал засідань 
11.00 год. 

Присутні депутати – 4 чол.  
Шайнога ЮМ. 
Сорока Д.Л. 
Бунечко А.В. (онлайн) 
Глушківський В.С. (онлайн)  
 
Секретар міської ради Кикоть М.Ю. 
Міський голова Полодюк М.І. 
 

Головував: Шайнога Ю.М. - голова комісії 

Порядок денний 
1.Про внесення змін до бюджету міста на 2020 рік. 
2. Про затвердження Мирової угоди. 
 

1. 
СЛУХАЛИ: начальника фінансового управління Дрища В.О. про внесення змін до 
бюджету міста на 2020 рік, який повідомив що проектом рішення планується збільшити 
видатки загального фонду бюджету міста на суму 3 055 354,00 гри., з них :  
за рахунок збільшення освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам в 
сумі З 618 200,00 грн.; зменшити видатки загального фонду міського бюджету на суму 562 
846,00 гри., кошти передано до бюджету розвитку (спеціального фонду). 
Кошти розподілено, а саме: 
- По головному розпоряднику коштів "Управління освіти Шепетівської міської ради" 
збільшити асигнування в сумі 2 859 200,00грн.. 
- По головному розпорядникукоштів "ВиконавчийкомітетШепетівськоїміської ради" 
зменшитиасигнування в сумі 334 000,00 грн. 
- По головному розпорядникукоштів "Управління у справах сім "і, молоді та спорту 
Шепетівськоїміської ради" збільшитиасигнування в сумі 49 837,00 грн.. 
- По головному розпоряднику коштів "Управління праці та соціального захисту населення 
Шепетівської міської ради" збільшити асигнування в сумі 80 000,00 грн. (на поховання 
згідно чинного законодавства У країни та одноразові допомоги);  
- Резервний фонд збільшити асигнування в сумі 400 317 .00 грн.. 

Збільшити видатки спеціального фонду міського бюджету (бюджету розвитку) в 
сумі 624 278,00 гри., з них: 
- Збільшити видатки спеціального фонду міського бюджету (бюджету розвитку) в 
сумі 61 432,00 грн. за рахунок перевиконання бюджету, (для придбання апарату штучної 
вентиляції легень);  



- Збільшити видатки спеціального фонду міського бюджету (бюджету розвитку) в сумі 
562 846,00 грн., за рахунок коштів, що передаються із загального фонду міського бюджету 
до бюджету розвитку (спеціального фонду). 
 
ВИСТУПИЛИ: міський голова Полодюк М.І. надав інформацію щодо закупівлі апарату 
штучної вентиляції легень та ремонт 2 апаратів. 
 
Шайнога Ю.М. ставить на голосування пропозицію – підтримати даний проект рішення. 
Пропозиція приймається. 
 

"За"- _4_, "проти"-___, "утримались"- ___, не приймає участі в голосуванні -__ 
 

ВИРІШИЛИ: Погодити та винести на розгляд сесії міської ради даний проект рішення. 
 

2. 
СЛУХАЛИ: начальника фінансового управління Дрища В.О. про затвердження Мирової 
угоди, який повідомив про погодження проекту Мирової угоди по справі №924/39/20 між 
Шепетівською міською радою та ПрАТ «Шепетівське АТП 16807». 
 
Шайнога Ю.М. ставить на голосування пропозицію – підтримати даний проект рішення. 
Пропозиція приймається. 
 

"За"- _4_, "проти"-___, "утримались"- ___, не приймає участі в голосуванні -__ 
 

ВИРІШИЛИ: Погодити та винести на розгляд сесії міської ради даний проект рішення. 
3. 

СЛУХАЛИ: міського голову Полодюка М.І.  питання про внесення змін до 
РегламентуШепетівської міської ради щодо проведення засідань в онлайн-режимі. 
 
 
 
Голова комісії Шайнога Ю.М. оголосив засідання комісії закритим. 
 
 
 
Голова комісії зпитаньсоціально-економічного 
розвиткуміста, планування, бюджету, фінансівЮ. 
Шайнога 
 


