
Висновки та пропозиції
постійної депутатської комісії з питань бюджету та економічного розвитку 

по питаннях винесених на розгляд сесії міської ради сьомого скликання
проекту рішення № 1588

Комісія погоджує проект №1588 «Про внесення змін до бюджету міста на 2019 
рік» з наступними змінами:

1.Збільшити дохідну частину бюджету міста на суму 450000,0грн.
2.Збільшити видаткову частину бюджету міста на суму 450000,0грн., та 

спрямувати її: _________________________________ ________________ _______________

КПКВКМБ
Назва розпорядників коштів, 

коду класифікації

Загальний
фонд

сума,грн.

Спеціальний 
фонд сума,грн.

Міська рада

0122010

Багатопрофільна стаціонарна 
медична допомога населенню 
(оплата праці з нарахуваннями) 306500,00

Фінансовий відділ

3719770

Субвенція обласному бюджету 
для співфінансування з обласного 
бюджету на закупівлю сучасних 
меблів,музичних інструментів, 
комп'ютерного обладнання, 
мультимедійного контенту

93500,00

3719770

«Субвенція обласному бюджету на 
поточний дрібний ремонт 
автомобільної дороги Т-09-10 
Бурштин -  Калуш на ділянці 
кмО+000 -  км32+862 (для Служби 
автомобільних доріг в 
Івано-Франківській області) 50000,00

При цьому збільшити передачу з загального фонду до бюджету розвитку в сумі 
93500,00 грн. ї,... з,

3.Збільшити передачу з загального фонду до бюджету розвитку в сумі 
8000,0грн. по міській раді за КПКВКМБ 0110180 «Інша діяльність у сфері державного 
управління» (Програма про фонд міської ради на виконання депутатських 
повноважень на 2016-2020 роки).

4.Відповідно до змін до Програми соціально-екномічного розвитку внести 
наступні зміни до бюджеті по міській раді:

4.1.Зменшити призначення за КПКВКМБ 0116030 «Організація благоустрою 
населених пунктів»-25000,00грн.

За КПКВКМБ 0118220 «Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого 
значення (фінансування «Програми фінансування мобілізаційних заходів населення



та заходів з територіальної оборони на 2019-2020 роки» -2275,00грн.
Та відповідно збільшити
за КПКВКМБ 0117461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та 

дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету»+27275,00грн.
При цьому збільшити передачу з загального фонду до бюджету розвитку в сумі 

27275,00грн.
4.2.Зменшити призначення
за КПКВКМБ 0117693 «Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю» 

(Програма залучення інвестицій в економіку м.Бурштина на 2018-2020 
рр.)-590000,00грн.

Та відповідно збільшити
за КПКВКМБ 0117461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та 

дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету»
( Капітальний ремонт дорожнього покриття від вулиці Міцкевича (автодорога 

Н 0 9  Львів-Мукачево) до площі Героїв ОУН-УПА в м.Бурштин Івано-Франківської 
області)+590000,00грн.

5.Збільшити дохідну частину бюджету міста на суму 550000,0грн.
6.Збільшити видаткову частину бюджету міста на суму 550000,0грн., та

спрямувати її:

КПКВКМБ
Назва розпорядників коштів, 

коду класифікації

Загальний
фонд
сумадрн.

Спеціальний
фонд
сумадрн.

Міська рада

0116020

Забезпечення функціонування 
підприємств, установ та організацій, 
що виробляють, виконують та/або 
надають житлово-комунальні 
послуги (Програма фінансової 
підтримки комунального 
підприємства «Житловик» на 
2018-2020роки,оплата 
електроенергії) 300000,00

0122010

Багатопрофільна стаціонарна 
медична допомога 
населенню(оплата праці з 
нарахуваннями) 250000,00

7.Відповідно до розпоряджень, міського голови №199 від 27.03.2019р., №292 від 
26.04.2019 "Про виділення коштів з резервного фонду" внести наступні зміни до



оюджету:

по фінансовий відділу за КПКВКМБ 3718700 «Резервний фонд»-84465,60грн. 
по міській раді за КПКВКМБ 0118110 «Заходи із запобігання та ліквідації 

надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха»+84465,60грн.
8. Врахувати в складі доходів іншу субвенцію з Галицького районного бюджету 

в сумі 100000,00грн. та спрямувати КО «Бурштинська центральна міська лікарня» (за 
надані медичні послуги сільському населенню, яке проживає на території 
Дем’янівської, Насташинської, Озерянської, Коростовичівської, Тенетниківської та 
Старомартинівської сільських рад) за КПКВКМБ 0122010 «Багатопрофільна 
стаціонарна медична допомога населенню»+100000,00грн.

9. Відповідно до звернень розпорядників коштів внести наступні зміни до 
бюджету:

КПКВКМБ
Назва розпорядників коштів, коду 

класифікації

Загальний
фонд

сума,грн.
Відділ соціального захисту 

населення

0813043

Надання допомоги при народженні 
дитини

-1029964,12

0813044

Надання допомоги на дітей, над 
якими встановлено опіку чи піклування

+ 2560,26

0813082

Надання державної соціальної 
допомоги особам, які не мають права на 
пенсію, та особам з інвалідністю, 
державної соціальної допомоги на 
догляд

+ 7403,86

0813087

Надання допомоги на дітей, які 
виховуються у багатодітних сім 'ях

+ 1020000,00

10.Відповідно до реєстру про зміни помісячного розпису асигнувань 
загального фонду Державного бюджету на 2019 рік внести наступні зміни по 
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових 
субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу,послуг тепло
водопостачання і водовідведення, квартирної плати ( утримання будинків і споруд).

КПКВКМБ 0813011 Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг 
окремим категоріям громадян відповідно до законодавства + 346387,45 грн.

КПКВКМБ 0813012 Надання субсидій населенню для відшкодування витрат



і рекомендує прийняти його на черговій сесії. 
Голова комісії Рик В.Л.

Протокол комісії з питань бюджету та економічного розвитку №11 від 
23.04.2019, №12 від 03.05.2019р.,№13 від 14.05.2019р
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