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

по питаннях винесених на розгляд сесії міської ради сьомого скликання
проекту рішення №1940

Комісія погоджує проект №1940 «Про внесення змін до бюджету м.Бурштина на 
2020 рік» зі змінами:
1 .Врахувати в складі доходів загального фонду міського бюджету:
1.1.Субвенцію з Насташинського сільського бюджету за ККД 41053900 «Інші субвенції з місцевого 
бюджету» в сумі 10000,00грн. 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.
1.2.Освітню субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам в сумі 1121600,00грн. та 
спрямувати відділу освіти та науки за КПКВКМБ 0611020 «Надання загальної середньої освіти 
закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, 
групами))»
2.Відповідно до звернень головних розпорядників коштів внести наступні зміни до бюджету:
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1 0113131

Здійснення заходів та реалізація проектів на 
виконання Державної цільової соціальної 
програми 'Молодь України' +100000,00

0113133 Інші заходи та заклади молодіжної політики -100000,00

2
0118420

«Інші заходи у сфері засобів масової 
інформації» (Міська програма «Відкрите 
місто-влада для людей» на 2019-2020 роки) -7000,00

+7000,00

0116030 Організація благоустрою населених пунктів -50000,00

3
0117461

Утримання та розвиток автомобільних доріг 
та дорожньої інфраструктури за рахунок 
коштів місцевого бюджету 50000,00

+50000,00

0116015
Забезпечення надійної та безперебійної 
експлуатації ліфтів

-50000,00

0116030

Організація благоустрою населених 
пунктів(Обслуговування громадського 
туалету по вул..С.Бандери) -23049,00

4

0116030

Організація благоустрою населених 
пунктів(Програма благоустрою та розвитку 
комунального господарства міста на
2020-2022рр.) +23049,00

0112144

Централізовані заходи з лікування хворих на 
цукровий та нецукровий діабет(КНП 
«Бурштинська ЦМЛ») -150200,00

5
0112144

Централізовані заходи з лікування хворих на 
цукровий та нецукровий діабет(Бурштинська 
м/р) 120300,00

0112144

Централізовані заходи з лікування хворих на 
цукровий та нецукровий діабет(КНП 
«Бурштинський ЦПМСД») -15000,00

0112152

Інші програми та заходи у сфері охорони 
здоров'я(КНП«Бурштинська 
ЦМЛ»+29900,00, КНП «Бурштинський +44900,00



ЦПМСД»+15000,00)

6
0117693

«Інші заходи, пов'язані з економічною 
діяльністю» (Програма залучення інвестицій 
в економіку м.Бурштина на 2018-2020 рр.)

-1400000,0
0

0112010

«Багатопрофільна стаціонарна медична 
допомога населенню» для КНП 
«Бурштинська центральна міська 
лікарня»(для придбання обладнання)

+1400000,0
0
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7 0813242
«Інші заходи у сфері соціального захисту і 
соціального забезпечення» -20000,00

0813090
«Видатки на поховання учасників бойових 
дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни» +20000,00

8. 0112010

«Багатопрофільна стаціонарна медична 
допомога населенню» (проведення 
капітального ремонту приміщень 
приймального покою КНП «Бурштинська 
центральна міська лікарня»

-263677,20

«Багатопрофільна стаціонарна медична 
допомога населенню »(Виготовлення 
проектно-кошторисної документації на 
реконструкцію приймального відділення 
КНП «Бурштинська центральна міська 
лікарня» під приймальне відділення 
екстреної (невідкладної медичної допомоги) 
по вул..Шухевича 18 в м.Бурштин 
Івано-Франківської області)

+263677,20

Відділ освіти та науки

9.

0611161 Забезпечення діяльності інших закладів у 
сфері освіти -2000,00

0610160

Керівництво і управління у відповідній сфері 
у містах (місті Києві), селищах, селах, 
об'єднаних територіальних громадах +1000,00

0611150
Методичне забезпечення діяльності закладів 
освіти +1000,00

При цьому збільшити передачу з загального фонду до бюджету розвитку в сумі 7000,00грн.
3. Погодити виділення коштів з фонду Бурштинської міської ради на виконання
депутатських повноважень (кошти міського голови) на придбання пральної машини для ДНЗ №3 в
сумі 9875,00грн.
4.Частину вільного залишку коштів загального фонду міського бюджету , що склався станом на 
01.01.2020року в сумі 33000,00грн. спрямувати міській раді за КПКВКМБ Д1 Щ Ш ^< < ^гаш з9 |^-, 
благоустрою населених пунктів» (для виготовлення банерів-6000,00грн.^становлення ІТП в 
комунальних об'єктах м.Бурштин-27000,00грн.)
5.Зменшити призначення по капітальному ремонту доріг(в т.ч. співфінансування) в сумі 65000,00грн. 
та відповідно збільшити по розробці робочих проектів, експертизі.

і рекомендує прийняти його на черговпі-сесн.
Голова комісії с ^ ^ ^  Рик В.Л.

Протокол комісії з питань бюджету та економічного^рорвитку №3 від _7.02.2020р
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