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

по питаннях винесених на розгляд сесії міської ради сьомого скликання
проекту рішення № 1667

Комісія погоджує проект №1667 «: Про внесення змін до бюджету міста на 2019 
рік» з доповненнями:

Відповідно до протоколу №19 від 01.08.19р.
викласти в такій редакції:
1 .Збільшити дохідну частину бюджету міста на суму 660000,00грн.,а саме:
Код Назва податку (+/-)

11010100 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із 
доходів платника податку у вигляді зар. плати

+760,000

14031900 Пальне -50,000

14040000 Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі 
підакцизних товарів

-50,000

ВСЬОГО 660, 000

2.3більшити видаткову частину бюджету міста на суму 600000,00грн., 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) 400000,00

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) 200000,00

3.Відповідно до звернень розпорядників коштів внести наступні зміни до бюджету :
3.1. По міській раді
Зменшити передачу з загального фонду до бюджету розвитку за КПКВКМБ 0118230 «Інші заходи 
громадського порядку та безпеки» по міській програмі «Безпечне місто на 2017-2019 роки» в сумі 
11032,00грн.
3.2. По КО «Бурштинська центральна міська лікарня за КПКВКМБ 0122010 «Багатопрофільна 
стаціонарна медична допомога населення» відповідно до акту ревізії фінансово-господарської 
діяльності та виявленими порушеннями зайве використання коштів.
Зменшити призначення за КПКВКМБ 0122010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога 
населення» -2391,84грн.
Та збільшити за КПКВКМБ 0122144 «Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та 
нецукровий діабет»+2391,84грн.

Відповідно до протоколу №20 від 19.08.19р.
1 .Збільшити видаткову частину бюджету міста в сумі 60000,00грн , та спрямувати її:

КПКВКМБ Назва розпорядників коштів, коду класифікації

Загальний
фонд
сума,грн.

Спеціальний
фонд
сума,грн.

Міська рада

0116020

Забезпечення функціонування підприємств, 
установ та організацій, що виробляють, виконують 
та/або надають житлово-комунальні послуги 
(Програма фінансової підтримки комунального 33896,00



( підприємства «Житловик» на 2018-2020роки)

Відділ соціального захисту населення

0813242

«Інші заходи у сфері соціального захисту і 
соціального забезпечення» для надання 
матеріальної допомоги на ремонт соціального 
житла Чабан О.С. 10000,00
Відділу освіти та науки

0611010
«Надання дошкільної освіти» на капітальний 
ремонт музичного залу Бурштинського ДНЗ №3

10000,00

0611020

«Надання загальної середньої освіти 
загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. 
школою-дитячим садком, інтернатом при школі), 
спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, 
колегіумами» для Бурштинської ЗОШ І-ІІІ ст.№1 
на спів фінансування проекту «Інклюзія. Як 
зробити школу доступною для всіх»

6104,00

При цьому збільшити передачу з загального фонду до бюджету розвитку в сумі 16104,0грн. 
2.ВІДПОВІДНО до звернень розпорядників коштів внести наступні зміни до бюджету :_______
№

КПКВКМБ Назва розпорядників коштів, коду класифікації

Загальний 
фонд 
сума,гри.

Спеціальни ! 
й фонд 
сума,гри.

Міська рада

1. 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) 150000,00

0116030

«Організація благоустрою населених пунктів» 
(Програма благоустрою та розвитку 
комунального господарства міста на 2017-2019 
Р) -150000,00

2.

0110180

«Інша діяльність у сфері державного 
управління» по програмі про фонд міської ради 
на виконання депутатських повноважень на 
2016-2020 роки -12341,00 12341,00

3.
0110180

«Інша діяльність у сфері державного 
управління» по Програмі фінансового 
забезпечення апарату управління 15190,00 -15190,00

4.

0117693
«Інші заходи, пов'язані з економічною 

діяльністю»
-200000,00

0122010

«Багатопрофільна стаціонарна медична 
допомога населенню»(оплата праці з 
нарахуваннями-20000,00грн., виготовлення 
технічної документації -180000,00грн.) 200000,00

5.

0122010

«Багатопрофільна стаціонарна медична 
допомога населенню» (оплата праці з 
нарахуваннями) 200000,00
Відділ культури

1011100

«Надання спеціальної освіти школами 
естетичного виховання (музичними, художніми, 
хореографічними, театральними, хоровими, 
мистецькими)» -200000,00
Відділ освіти та науки .  ̂ ___ |



6. 0611010 «Надання дошкільної освіти» -10500,00 10500,00
При цьому зменшити передачу з загального фонду до бюджету розвитку в сумі 192349,00грн.
3.Зменшити обсяг субвенції з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для 
лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету в сумі 
3779,14,грн. та відповідно за видатками по міській раді за КПКВКМБ 0112146 «Відшкодування 
вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань»в сумі 3779,14грн.

Відповідно до протоколу №21 від 03.09.19р
1 .Збільшити дохідну частину загального фонду бюджету міста на суму672777,00грн.
1 .Збільшити видаткову частину бюджету міста на суму 672777,00грн. 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) 200000,00

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) 350000,00

0116030

0116030 «Організація благоустрою населених 
пунктів» ( Програма благоустрою та розвитку 
комунального господарства міста на 2017-2019 р) 100000,00

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) 22777,00

2. Збільшити обсяг іншої субвенції з обласного бюджету в сумі 60000,00грн. та спрямувати її КО 
«Бурштинській центральній міській лікарні» за КПКВКМБ0122144 «Централізовані заходи з 
лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет» в сумі 60000,00грн.
3.Частину залишку спеціального фонду міського бюджету (кошти , що надійшли від відшкодування 
втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва) в сумі 90100,00грн. спрямувати 
міській раді для фінансування «Цільової програми у галузі земельних відносин на території 
Бурштинської міської ради за КПКВКМБ 0117130«3дійснення заходів з землеустрою».
4.Відповідно до звернень розпорядників коштів внести наступні зміни до бюджету по міській раді: 
4.1.Зменшити призначення за КПКВКМБ 0116090 «Інша діяльність у сфері житлово-комунального 
господарства»(Програма спів фінансування заходів вікон та дверей у багатоповерхових будинках 
м.Бурштин-104956,00грн., Програма про дольову участь співвласників у поточному та капітальному 
ремонтах багатоквартирних будинків м.Бурштин на 2019 рік-172267,00грн.) на суму 277223,00грн.
Та відповідно збільшити за КПКВКМБ0116020 «Забезпечення функціонування підприємств, установ 
та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги (Програма 
фінансової підтримки комунального підприємства «Житловик» на 2018-2020роки) на суму 
277223,00грн.
4.2-Зменшити передачу з загального фонду до бюджету розвитку за КПКВКМБ 0110180 «Інша 
діяльність у сфері державного управління» по Програмі фінансового забезпечення кадрової служби на 
суму 1300,00грн.
4.3.Зменшити призначення по Програмі розвитку первинної медико-санітарної допомоги на засадах 
сімейної медицини на період до 2020 року в сумі 7250,00грн. та спрямувати на Міську програму 
безоплатного та пільгового забезпечення лікарськими засобами у разі амбулаторного лікування 
окремих груп населення м.Бурштин та с.Вигівка на 2019-2020 роки. При цьому зменшити передачу з 
загального фонду до бюджету розвитку за КПКВКМБ 0112152 «Інші програми та заходи у сфері 
охорони здоров'я» в сумі 5250,00грн.



5.Збільшити видаткову частину спеціального фонду бюджету міста Бурштина (бюджет розвитку) на 
суму 10400,00грн. та спрямувати міській раді за КПКВКМБ 0117130 «Здійснення заходів із 
землеустрою» на проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок в сумі 10400,00грн.

Відповідно до протоколу №22 від 12.09.2019 
І.По міській раді зменшити призначення за КПКВКМБ 0116030 «Організація благоустрою населених 
пунктів»(поточний ремонт ліфтів) в сумі 11590,00грн. та спрямувати на фінансування комплексної 
цільової програми розвитку цивільного захисту м.Бурштин та с.Вигівка на 2016-2022рр. за КПКВКМБ 
0118110 «Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха».

і рекомендує прийняти його на черговій С£ 
Г олова комісії Рик В.Л.

Протокол комісії з питань бюджету та економічного розвитку №19 від 
13.09.19р.,№20 від 19.08.19р.,№21 від 03.09.19р.,№22 від 12.09.19р.


