Висновки та пропозиції
постійної депутатської комісії з питань бюджету та економічного розвитку
по питаннях винесених на розгляд сесії міської ради сьомого скликання
проекту рішення №1917
Комісія погоджує проект №1917 «Про внесення змін до бюджету міста на 2020 рік» з
доповненнями:
1.Внести зміни до загального фонду міського бюджету:
1.1 .Зменшити призначення по КВК 01 «Міська рада» по КО «Бурштинська центральна
міська лікарня» в сумі 49782,23грн. за кодом 0122010 «Багатопрофільна стаціонарна
медична допомога населенню» та відповідно збільшити по КВК 01 «Міська рада» ( для
КНП «Бурштинська центральна міська лікарня») в сумі 49782,23грн. за кодом 0112010
«Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню».
1.2.Зменшити призначення
по
Програмі
функціонування
Центру
надання
адміністративних послуг м. Бурштина на 2019-2020 роки в сумі 20000,00грн. та відповідно
збільшити по Програмі фінансового забезпечення нагородження відзнаками та грошовими
винагородами Бурштинської міської ради на 2020 рік в сумі 20000,00грн.(для придбання
паливо-мастильних матеріалів).
2.Врахувати в доходах спеціального фонду:
2.1.Іншу субвенцію з обласного бюджету за кодом 41053900 «Інші субвенції з місцевого
бюджету» в сумі 400000,00грн. та спрямувати
2.1.1. Відділу культури, туризму та зовнішніх зв’язків на «Капітальний ремонт фасаду
Бурштинської міської дитячої музичної школи в м.Бурштині Івано-Франківської області»
за КПКВКМБ 1011100 «Надання спеціальної освіти мистецькими школами» в сумі
220000,00грн.
2.1.2. Відділу освіти та науки:
• На капітальний ремонт Бурштинського дошкільного навчального закладу
(ясел-садка)№2
«Берізка»
(заміна вікон)
Бурштинської міської ради
Івано-Франківської області за КПКВКМБ 0611010 «Надання дошкільної освіти» в
сумі 85000,00грн.
• На капітальний ремонт (встановлення метало-пластикових конструкцій)
Бурштинської ЗОНІ
І-ІІІ ступенів №2 Бурштинської міської ради
Івано-Франківської області за КПКВКМБ «Надання загальної середньої освіти
закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами
(відділеннями, групами))» в сумі 95000,00грн.
2.2. Субенцію з обласного бюджету за кодом 41053600 «Субвенція з місцевого бюджету на
здійснення природоохоронних заходів» в сумі 600000,0грн. та спрямувати міській раді за
КПКВКМБ 0118340«Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів» в сумі
600000,00грн.:
• Заходи з охорони підземних вод та ліквідації джерел їх забруднення по вул.Квіткова
від будинку №2 до будинку №28 вм.Бурштин Івано-Франківської області
122000,00грн.
• Заходи з озеленення м.Бурштина Івано-Франківської області 180000,00грн.
• Заходи з охорони підземних вод та ліквідації джерел їх забруднення по вул..Лісна в
м.Бурштин Івано-Франківської області 298000,00грн.
3.Частину вільного залишку коштів загального фонду бюджету міста Бурштина, який склався станом
на 01.01.2020 року в сумі 274477,20грн. спрямувати:
3.1 .Відділу освіти та науки
• для проведення поточного ремонту холодильника в ДНЗ №ф«Берізка» за КПКВКМБ 0611010
«Надання дошкільної освіти» в сумі 800,00грн.

•

для Бурштинської ЗОШ І-ІІІст.№2 для проведення Афілійованої міні (не) конференції ED
Camp за КПКВКМБ0611020«Надання загальної середньої освіти закладами загальної
середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))» в сумі
10000,00грн.
3.2.Бурштинській міській раді для КНП «Бурштинська центральна міська лікарня» на проведення
капітального ремонту приміщень приймального покою КНП «Бурштинська центральна міська
лікарня» за КПКВКМБ 0112010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» в сумі
263677,20грн.
При цьому збільшити передачу з загального фонду до бюджету розвитку в сумі 263677,20 грн.

і рекомендує прийняти його на черговщ-єесії.

Голова комісії
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