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

по питаннях винесених на розгляд сесії міської ради сьомого скликання
проекту рішення № 1824

Комісія погоджує проект №1824 «Про внесення змін до бюджету міста 
Бурштина на 2019 рік» з наступними змінами:

1.Збільшити дохідну частину загального фонду бюджету міста на суму 850000,00грн. 
2.Збільшити видаткову частину бюджету міста на суму 850000.00грн. та спрямувати її:

КПКВКМБ Назва розпорядників коштів, коду класифікації
Загальний фонд 
сума,грн.

Міська рада

0122010
Багатопрофільна стаціонарна медична допомога 
населенню(оплата праці з нарахуваннями) 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) 700000,00

0116030

«Організація благоустрою населених пунктів» (Програма 
благоустрою та розвитку комунального господарства міста на 
2017-2019 р) 50000,00

3.Відповідно до змін до «Плану природоохоронних заходів з місцевого фонду охорони 
навколишнього природного середовища по Бурштинській міській раді на 2019 рік» внести наступні 
зміни до бюджету :
Зменшити призначення по міській раді за КПКВКМБ0118340«Природоохоронні заходи за рахунок 
цільових фондів» на суму 150000,00грн. та відповідно збільшити по фінансовому відділу за 
КПКВКМБ3719800 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм 
соціально-економічного розвитку регіонів» для ліквідації лісових та степових пожеж і пожеж торфовищ 
та їх наслідків (субвенція З ДПРЧ м. Галич УДСНС України в Івано-Франківській області) +150000,00грн.

4.Відповідно до звернень розпорядників коштів здійснити перерозподіл коштів та внести 
наступні зміни до бюджету:___________________________________ _________________________
№

кпквк
МБ Назва розпорядників коштів, коду класифікації

Загальний
фонд
сума,грн.

Спеціальни 
й фонд 
сума,грн.

Відділ соціального захисту населення

0813084

«Надання тимчасової державної соціальної 
допомоги непрацюючій особі, яка досягла 
загального пенсійного віку, але не набула права 
на пенсійну виплату» - 22752,45

0813083

«Надання допомоги по догляду за особами з 
інвалідністю І чи II групи внаслідок психічного 
розладу»

22752,45

Міська рада

0110180

«Інша діяльність у сфері державного 
управління» (Програми фінансового 
забезпечення апарату управління Бурштинської 
міської ради Івано -  Франківської області на 
2019-2020 роки) -75838,57 -260487,88

0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» -157313,60 -108129,00

0117130 Здійснення заходів із землеустрою -70000,00
0122010 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога +688329,б&с ->— 7
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населенню(оплата праці з нарахуваннями)
Відділ соціального захисту населення

0813032
Надання пільг окремим категоріям громадян з 
оплати послуг зв'язку -702,43

0813160

Надання соціальних гарантій фізичним особам, 
які надають соціальні послуги громадянам 
похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з 
інвалідністю, хворим, які не здатні до 
самообслуговування і потребують сторонньої 
допомоги +4,94

0813180

Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і 
праці, військової служби, органів внутрішніх 
справ та громадян, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи) на оплату 
житлово-комунальних послуг -15610,14

0813242
Інші заходи у сфері соціального захисту і 
соціального забезпечення -253,00

0611010
Надання дошкільної освіти(продукти 
харчування+3 5000,00) +35000,00

0611020

Надання загальної середньої освіти 
загальноосвітніми навчальними закладами ( в 
т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при 
школі), спеціалізованими школами, ліцеями, 
гімназіями, колегіумами(продукти харчування) -35000,00
Разом +368616,88 -368616,88

При цьому зменшити передачу з загального фонду до бюджету розвитку на суму 368616,88грн. 
5.Врахувати в доходах загального фонду бюджету міста:
5.1. Субвенцію з Насташинського сільського бюджету за КБКД 41053900 “Інші субвенції з місцевого 
бюджету” в сумі 5500,00грн.та спрямувати відділу освіти та науки на придбання паливо-мастильних 
матеріалів для перевезення дітей до Насташинської ЗОШ І-ІІст. З с.Куничі до с.Насташине , які 
знаходяться на території Насташинської сільської ради за КПКВКМБ 0611161 «Забезпечення 
діяльності інших закладів у сфері освіти».
5.2. Субвенцію з Тенетниківського сільського бюджету за КБКД 41053900 “Інші субвенції з місцевого 
бюджету” в сумі 10000,00грн.та спрямувати КО «Бурштинська центральна міська лікарня» для 
покриття видатків затрачених для лікування жителів с.Тенетники та с.Новий Мартинів за КПКВКМБ 
0122010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню».
5.3. Субвенцію з Бовшівського сільського бюджету за КБКД 41053900 “Інші субвенції з місцевого 
бюджету” в сумі 200000,00грн. та спрямувати КО «Бурштинська центральна міська лікарня» для 
покриття видатків затрачених для лікування жителів с.Бовшів за КПКВКМБ 0122010 
«Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню».
5.4. Субвенцію з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за 
рахунок коштів медичної субвенції з Галицького районного бюджету за КБКД 41051501 в сумі 
140000,00грн. та спрямувати КО «Бурштинська центральна міська лікарня» для покриття видатків 
затрачених для лікування жителів за КПКВКМБ 0122010 «Багатопрофільна стаціонарна медична 
допомога населенню».
5.5. Субвенцію з Дем’янівського сільського бюджету за КБКД 41053900 “Інші субвенції з місцевого 
бюджету” в сумі 60000,00грн. та спрямувати:
- відділу культури , туризму та зовнішніх зв’язків для надання освітніх послуг Бурштинською ДМШ 
жителям с.Дем’янів за КПКВКМБ 1011100 «Надання спеціальної освіти школами естетичного 
виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)» в сумі 
10000,00грн.
- КО «Бурштинська центральна міська лікарня» для надання медичних послуг жителям с.Дем’янів за 
КПКВКМБ 0122010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» в сумі 50000,00грн.
5.6. Субвенцію з Демешківського сільського бюджету за КБКД 41053900 “Інші субвенції з місцевого 
бюджету” в сумі 10000,00грн. та спрямувати КС^уБурштинська центральна міська лікарня» для
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надання медичних послуг жителям населених пунктів, які належать до Демешківської сільської ради 
за КПКВКМБ 0122010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» в сумі 
10000,00грн.

б.Зменшити обсяг субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам:
- на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами для закладів середньої 
освіти у сумі 6600,00грн. та відповідно по відділу освіти та науки за КПКВКМБ 0611020 «Надання 
загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим 
садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами»
- виплату державної соціальної дпомоги на дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 
грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у 
дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною", 
оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання 
дитини в сім'ї патронатного вихователя , підтримку малих групових будинків у сумі -20000,0 грн. та 
відповідно по відділу соціального захисту населення за КПКВКМБ 0813230 «Виплата державної 
соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих 
будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, грошового забезпечення батькам-вихователям і 
прийомним батькам за надання соціальних послуг».

і рекомендує прийняти його на ч

Протокол комісії з питань бюджету та економічного розвитку №26 від 
28.10.2019р, №27 від 04.11.19, №28 від 11.11.19

Г олова комісії Рик В.Л.


